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   منصور حکمت

 

 

 

 
 على جوادى

 

پيام تبريک به 
 مناسبت سال نو

 

  مردم آزاديخواه،کارگران
از جانب رهبری حزب اتحاد کمونيسم کارگری                   
فرارسيدن سال نو را به همه شما از صميم قلب                       

 . تبریک ميگویم

 

 سالی سرشار   ،سال که در حال به پایان رسيدن است       
سال .  از لحظات پر شور و اميد و هيجان بود                        

بيداری و بپاخواستن و اعتراض همگانی در ابعاد               
سال در هم شکستن تابوها و سمبل                .  ميليونی بود  

سال خيزش عظيم نسل       .  های ارتجاع اسالمی بود      
جوان جامعه برای تعيين تکليف نهایی با حکومت               
اسالمی و برچيدن بساط فقر و فالکت و نابرابری و            

سال تثبيت نقش و جایگاه ویژه      .  مذهب و استبداد بود   
سال مرگ بر    .  آزادی زن در انقالب آتی ایران بود         

خامنه ای و پاره کردن تصاویر احمدی نژاد و                        
سال .  خامنه ای و خمينی و آتش زدن قرآن بود                     

اعتراضات شبانه در مقابل قلب دستگاه خون و                      
سال .   بود  ، در مقابل زندان اوین          ،جنایت اسالمی  

وحشت و هراس و تقالهای مذبوحانه رژیم اسالمی           
جنبشی که  .  برای فرار از سرنگونی محتومش بود         

اکنون در جامعه جاری است ميرود که به این                          
 . کابوس سی ساله اسالمی پایان دهد

 

اعتراضات سال گذشته این سئوال اساسی را با تمام           
قوا در مقابل جامعه قرار داده              

 جايزه هما ارجمند 
 براى سکوالريست سال

"Homa Arjomand Award for Secular Advocacy" 

٢صفحه   

 : در صفحات ديگر
رى           ،آذر ماجدى -چهارشنبه سورى يک شکست براى رژيم      راب سم و ب ي ون اوش     - کم سي

ران         ،بابک زحمتکشان - شرکت ايران صدرا و مبارزات کارگران،دانشور ام گوى ک ت ف  گ
د           ،پايدار با يک کارگر مهرکام پارس ايران خودرو        ي اخ سف آذر - شبح کالرا زتکين در ک

م داد     ،ماجدى ي خرى جواهرى        - اجازه حضور به عوامل رژيم در خارج کشور نخواه  ،ف
هران         ،سعيد مدانلو  -“   آقا” رفسنجانى مظلوم و منتر      - حکومت نظامى اعالم نشده در ت

ان   ”  کالرا زتکين کمونيست      ،نازنين اکبرى  م شود   “   مسل ي اوش دانشور       -م  اخراج    ،سي
هران    ۵ دستمزدهاى معلمان منطقه      ، اخراج در ايتکو پرس    ،کارگران جنرال مکانيک    ، ت

ى  ٧ تعطيلى ،اعتراض دستفروشان سنندج در مقابل شوراى شهر   کارخانه شهرک صنعت
   ...  و ،سنندج و اخراج دسته جمعى کارگران

 " مساله زن، مساله طبقه کارگر"

يا حلول مارکسيسم فمينيسم و جالل آل احمد 
 در تئوری؟

 ۴صفحه آذر ماجدی                                                     

 

 )١(تالشهای سنديکاليسم برای عقيم کردن جنبش کارگری 
 )نقدی به نظرات رضا رخشان(

 ٨صفحه على جوادى                                                                            

 روز ، روز اعتراض، روز شادی،چهارشنبه سوری
 روز به آتش کشيدن ،در هم شکستن سنتهای اسالمی

  روز فرياد مرگ بر جمهوری اسالمی،حجاب



٢صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

سرنگونی انقالبی رژیم          :  است
اسالمی در گرو چيست؟ پاسخ به         
این سئوال کليد پيشروی                              
اعتراضات کنونی جامعه و تعيين       
تکليف نهایی با رژیم اسالمی                 

برای پيروزی بر جمهوری     .  است
اسالمی باید در محيط کار و                     

باید متحزب   .  محالت متشکل شد    
کليد پيشروی در راه اندازی        .  شد

 ،تشکل های توده ای کارگری               
برپایی مجامع عمومی کارگری و      

جوانان .  شوراهای کارگری است    
باید شوراهای سرخ خود را برپا          

و مهمتر مردم باید انتخاب          .  کنند
باید راه تعيين تکليف نهایی        .  کنند

پایان .  با رژیم را انتخاب کرد             
 در هم       ،دادن به فقر و فالکت             

 ،شکستن ماشين حکومت مذهبی        
نابودی نابرابری زن و مرد و زن        

 در هم کوبيدن آپارتاید          ،ستيزی   
 پایان دادن به شکاف                    ،جنسی

طبقاتی و استثمار در گرو انتخاب       
جنبشی در راس اعتراضات                   

 ،آزادی"کنونی است که هدفش             
و سعادت همگان     "   رفاه  ،برابری
حزب اتحاد کمونيسم               .  است

کارگری پرچمدار این تالش                   
 .  است

  

 سال   ١٣٨٩با این اميد که سال             
. پایان کابوس رژیم اسالمى باشد        

با این اميد که دوشادوش یکدیگر          
ارتجاع اسالمى و سرمایه دارى          

با این  .  در ایران را به زیر بکشيم      
نوروز بعد برقرارى یک جامعه         اميد که    

آزاد و برابر و مرفه را در ایران جشن                         
 . بگيریم

 

براى همه شما سالى پر از شادى،                
سالمتى و سعادت و خوشبختی آرزو       

 .ميکنم
 

 علی جوادی

دبير کميته مرکزی حزب اتحاد 
 کمونيسم کارگری

 ١٣٨٨ اسفند ٢٧

 

پيام تبريک به 
مناسبت سال 

مدیر اجرائی مرآز پژوهش آانادا طى نامه اى به هما ارجمند اطالع داد که نام او را براى جوایزى که هر                         
 : در این نامه آمده است. سال از جانب این سازمان به سکوالریست سال داده ميشود انتخاب کرده است

 

بسی خشنود هستم آه مرآز پژوهش آانادا تصميم گرفته است آه نام شما را برای جایزه سكوالریست سال                    "
 Homa Arjomand Award for Secular" این جایزه آه هر ساله تقدیم خواهد شد به نام            .  انتخاب آند 

Advocacy"                              عصر، یكی از       ٧خوانده ميشود و اولين جایزه نيز در ضيافتی در روز جمعه ساعت 
روزهای آنفرانس ساالنه سی اف آی، بوسيله هيئت اجرائی مرآز پژوهش آانادا و دوستان مشاور به                                 

از آن جایی آه این تصميم در آخرین دقایق گرفته شد نتوانستيم از قبل                     .  سكوالریست سال تقدیم خواهد شد      
در غير این    .  بسيار عالی خواهد بود اگر بتوانيد در جمع ما حاضر شوید                   .  شما را در جریان قرار دهيم         

 "با تشكر، جاستن .صورت به اطالعتان خواهم رساند آه اولين برنده این جایزه چه آسی شده است

 

در کانادا بود که نهایتا باعث شد قوانين                "  نه به قوانين شریعه      "هما ارجمند مسئول و سخنگوى کمپين              
. پيشنهادى شریعه کنار گذاشته شود و هزاران زن و کودک از تبعات قوانين ارتجاعى شریعه خالصى یابند                    

 کمپينهاى مختلفى از جمله آمپين یك سيستم آموزشی واحد، آمپين عليه             ،هما ارجمند بجز کمپين نه به شریعه      
قتلهای ناموسی، آمپين عليه ازدواج دختران خردسال و ازدواج اجباری را در کارنامه خود دارد و هم                                

هما ارجمند از کمونيستهاى باسابقه          .  اکنون مسئول کمپين بستن سفارتخانه های جمهوری اسالمی است                  
 عضو شوراى مرکزى سازمان آزادى زن و عضو کميته مرکزى حزب اتحاد کمونيسم کارگرى                          ،ایرانى
 .است

 

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى از جانب رهبرى و اعضا و کادرهایش به رفيق هما ارجمند صميمانه تبریک                    
جاى بسيار خوشوقتى است که نتيجه فعاليت اعضاى رهبرى و کادرهاى حزب اتحاد کمونيسم                            .  ميگوید
 امروز در اروپا و           ، حزبى که پرچم کمونيسم کارگرى منصور حکمت را برافراشته است                           ،کارگرى

 . آمریکاى شمالى با استقبال سازمانها و فعالين قطب سکوالر و چپ روبرو ميشود
 

 .  براى رفيق هما ارجمند در فعاليتهایش آرزوى موفقيت و پيروزى داریم
 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری

 ٢٠١٠ مارس ١٢ – ١٣٨٨ اسفند ٢١

١۴٣شماره   
 

 جايزه هما ارجمند 
 براى سکوالريست سال

 

"Homa Arjomand Award for Secular Advocacy" 

برای يک دنيای بهترتلويزيون   
 

  ١٢:٣٠ساعت :  بعد از ظهر بوقت تهران  يکشنبه ۵ساعات : جمعه
 در تلويزيون کانال يک ظهر بوقت تهران  

 

دار است          .   برای يک دنيای بهتر يک برنامه سياسی است       ب ان ست، ج ت،         .   بيطرف ني ق ي ع حق داف م
ارزه  . آزادی، برابری، شادی، رفاه و سعادت انسانها است  ما برای يک جمهوری سوسياليستی مب

ان                            .   ميکنيم ان خودت اي ان و آشن ه دوست ه اطالع هم لطفا روز و زمان پخش اين برنامه ها را ب
 . برسانيد



٣صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   
 

 روز در هم ، روز اعتراض، روز شادی،چهارشنبه سوری
 روز ، روز به آتش کشيدن حجاب،شکستن سنتهای اسالمی

 فرياد مرگ بر جمهوری اسالمی

١۴٣شماره   



۴صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

سوسيال پاسيفيسم و مواضع                    
ارتجاعی منتج از آن، کورش                 
مدرسی و حزب متبوع اش را به          

. بد مخمصه ای دچار کرده است         
برای توجيه این مواضع ارتجاعی     
و پاسيفيسم حاکم بر مواضع                     
سياسی شان کوشيده اند که زیر             

و "  انقالب پرولتری       "بيرق        
پناه "  کمونيسم طبقه کارگر            "

در این تالش هر روز یک        .  ببرند
تز کهنه ی تازه ای را از انبان                 
نظریات چپ غير کارگری بيرون     

کمونيسم "کشيده اند و بعنوان                 
ما به  .  قالب کرده اند  "  طبقه کارگر 

برخی از این درافزوده های شبه          
تئوریک کورش مدرسی و حزب        

این .  متبوع اش برخورد کرده ایم      
 مارس کورش         8بار بمناسبت         

مدرسی به عرصه ستمکشی زن          
 .پرداخته است

 

مساله زن مساله کارگران                      "
آخرین عرصه ای است         ."  است

که ما شاهد افاضات تئوریک                 
این .  کورش مدرسی هستيم              

های سرهم بندی شده          "  تئوری"
نظری   –صناری ارزش علمی          

اینها فقط ارزش مصرف        .  ندارد
باید حزبی  .  داخلی و ویترینی دارد   

را که ترشی انداخته اند، بویژه در       
این شرایط خطير و در شرایطی          
که بطور روزافزونی زیر فشار           
نقد تئوریک و کمونيستی قرار              
دارند، بطوری سرگرم نگاه                    

بعالوه باید ویترین دکانشان    .  دارند
را با یک سری تئوری ظاهر                  

لذا نام پرولتر،    .  فریب تزئين کنند   
طبقه کارگر و کمونيسم طبقه                  
کارگر را مثل نمک و فلفل به                  

این .  تمام مباحث شان می پاشند          
عبارات کامال خارج از متن و بی        
هيچ ربط تئوریک به مارکسيسم و      
یا کمونيسم کارگری عرضه                   

برای خالی نبودن                 .  ميشود
عریضه، نام مارکس و منصور           

هر چه   .  حکمت هم برده ميشود        
انسان در این نوشته ها بيشتر دقت   

ما تاکنون به   .  ميکند کمتر می یابد    

 يا" مساله زن، مساله طبقه کارگر"
 حلول مارکسيسم فمينيسم و جالل آل احمد در تئوری؟

 

 آذر ماجدی

نمونه هایی از این افاضات                
تئوریک کورش مدرسی                    

" شاهکار"آخرین  .  پرداخته ایم 
ایشان در رابطه با مساله زن            

 .است

 

مساله زن، مساله طبقه                      "
نوشته ای است که            "  کارگر

کورش مدرسی دستپاچه و                 
هول هولکی تحت عنوان                    
تئوری مارکسيستی ستمکشی         

. زن سر هم بندی کرده است             
 مارس ایشان برای    8در آستانه   

سرخ نگاه داشتن صورت،                
تصميم گرفته است که با یک            
ژست انقالبی، تزی را که                   
سالها پيش در حزب کمونيست        
ایران بعنوان یک بحث سياسی       
طرح شد را به اسم خود و                    
باصطالح در عرصه تئوریک      

این نوشته کوتاه       .  مطرح کند   
قرار است تئوری مارکسيستی       
 . ستمکشی زن را توضيح دهد

 

اما ایشان ظاهرا آنچنان در                
 8ارائه این نوشته در آستانه              

مارس عجله داشته که مباحثی         
" سرقت تئوریک    "که از آن         

کرده است را حتی درست                  
به مباحثی که در    .  نخوانده است 

نقد و رد این تز نگاشته شده                 
. حتی نگاه نيز نيانداخته است          

" سرقت تئوریک   "شاید آنچه       
بنظر ميرسد فقط غفلت بر اثر          

. دستپاچگی و عجله بوده باشد        
اما از آنجا که ایشان هيچ اشاره       
ای به اصل این مباحث، کسانی      
که اولين بار آنرا فرموله کردند      
و رفت و برگشت هایی که                  
ميان گرایشی که به سوسيال             
فمينيسم و یا مارکسيست                      
فمينيسم معروف شد، نکرده             
است و طوری بحث را طرح           
کرده که گویی کشف خود او             
است، ما مجبور شدیم که از               

 . این ترم ناپسند استفاده کنيم

١۴٣شماره   

فمينيسم  زير بيرق           -مارکسيسم   
 "کمونيسم طبقه کارگر"

برای اینکه نشان دهيم که تزی که             
ایشان با تبختر بعنوان کشف                         
تئوریک بطور شکسته بسته طرح           
ميکند، اتفاقا یک تز کهنه و پاخورده       
است، ضروری است که کمی به               
سابقه و تاریخ این بحث و متنی که             

 .در آن شکل گرفت، اشاره کنيم

 

کورش مدرسی بعنوان پایه مادی             
تئوری کار      "ستمکشی زن به                 

این یک  .  رجوع کرده است  "  خانگی
تئوری کامال شناخته شده در دستگاه       

 60در دهه    .  تئوری فمينيستی است   
ميالدی که جنبش رهایی زن بعنوان       
یک جنبش اجتماعی توده ای در                
غرب عروج یافت، گرایش چپ و            

در .  سوسياليستی در آن قوی بود            
همان مقطع ما شاهد عروج یک                 
جنبش چپ نو بودیم، چپ                                

دانشجویی   -روشنفکری
 68آنچه به انقالب مه      .  غيرکارگری

معروف شد، یک جنبش اجتماعی            
توده ای بود که در اساس، تحت                  
حاکميت فکری این چپ نو قرار                

جنبش رهایی زن بسيار              .  داشت
متاثر از دستاوردهای زنان در                   

. شوروی و بلوک شرق بود                          
تئوریسين های فمينيست از دو سو و       
با دو نيات متفاوت به کنکاش در                
مارکسيسم برای پاسخ یا ضد پاسخ           

بخشی که با    .  تئوریک مشغول شدند   
نيت بی اعتبار کردن مارکسيسم                
درون جنبش فمينيستی به این سفر            
رفتند و بخشی برای اینکه بتوانند              

مارکسيستی به  "  پاسخ درخور "یک  
ستمکشی زن در تئوری مارکس               

 .بيابند

 

یک تالش زیادی ژرف اندیشانه،             
برخی از این نظریه پردازان                        
فمينيست را به تبيين تئوری کار                 

از آنجا که مناسبات       .  خانگی رساند  
توليدی در اساس تبيين مارکسيسم از     
جهان قرار دارد و مساله استثمار،            

بمعنای تصاحب ارزش اضافه              
توليد شده، محور تبيين مناسبات           
سرمایه دارانه است، این نظریه           
پردازان مارکسيست فمينيست،            
کوشيدند موقعيت فرودست زن را      
در رابطه با پروسه توليد و                       

. تصاحب ارزش اضافه تبيين کنند     
سرنخ شان مقوله توليد و بازتوليد        
بعنوان ترم هایی کليدی در                       

از توليد و           .  مارکسيسم است     
بازتوليد آغاز کردند، آنرا به                   
موقعيت عمومی زن در جامعه و         
به خانواده تعميم دادند، به تز                   
کارخانگی بعنوان پایه مادی                   
ستمکشی زن در جامعه سرمایه           

 .داری رسيدند

 

تالش شان مرتبط کردن موقعيت         
تحت ستم زن به پروسه توليد                  

. سرمایه و توليد ارزش اضافه بود     
بنظر ميرسيد که از منظر این                 
گرایشی که خود را مارکسيست            
فمينيست ميناميد، فقط برقراری           
چنين پيوندی درخور موقعيت زن      
و تبيين ستمی بود که متحمل                    

لذا تئوری کارخانگی              .  ميشد
بعنوان یک بخش ضروری، مهم        
و الیتجزای پروسه بازتوليد                    
نيروی کار چه بطور روزمره و          
چه بعنوان نسل بعدی ارتش                     

کارخانگی .  کارگری متولد شد         
نزد این تئوریسين های فمينيست          
جایگاه کليدی در پروسه انباشت          
سرمایه یافت، تا آنجا که بدون                
کارخانگی امر انباشت سرمایه             
دچار اشکاالت اساسی و مختل             

 . ميشد

 

برخی حتی تا آنجا پيش رفتند که           
کار خانگی را بعنوان مارکسيستی     

در مفهوم  .  کلمه کار مولد خواندند    
مارکسيستی کار مولد کاری است       

. که ارزش اضافه توليد ميکند               
  ۵صفحه 



۵صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

حاال توضيح اینکه چگونه کاری         
که خارج از پروسه توليد قرار              
دارد ميتواند ارزش اضافه توليد           
کند و این ارزش اضافه طی چه            
مکانيزمی توسط سرمایه به                    
تصاحب درمياید، مقوالتی است          
که چندان مورد بحث آنها قرار              

جالب اینجاست که در         .  نميگيرد
واقعيت امر، این نظریه پردازانی       
که ميکوشيدند خيلی تئوریک و            
علمی به مساله بپردازند از یک            
زاویه اخالقی کار خانگی زن را          

برایشان سخت بود   .  مولد ميناميدند 
که کار سخت و شاق خواهرانشان      

گویی با   .  را کار غيرمولد بنامند       
غيرمولد ناميدن آن آنرا تحقير                
ميکردند، و از دید فمينيسم این               
یک گناه نابخشودنی مردساالرانه      

لذا کارخانگی زن نزد آنها        .  است
همين .  به کار مولد ارتقاء یافت           

شيوه برخورد، متاسفانه، ارزش         
نظری تئوری این        -واقعی علمی   

نظریه پردازان فمينيست را                    
 .آشکار ميکند

 

تئوری اولترا راديکال، استراتژی    
 ارتجاعی

همواره مشاهده کرده ایم که                     
گرایشات چپ غيرکارگری که             
ظاهر بسيار رادیکالی در نظرات       
و مواضع دارند، زمانی که پای            
عمل ميرسد به مواضعی بسيار            
رفرميستی و بعضا بسيار راست         
و بی ربط به مبارزه واقعی و                  

این پدیده  .  عملی اجتماعی ميرسند   
را در مورد گرایش سوسيال                   

تئوری .  فمينيسم هم شاهد بودیم         
های با ظاهر فریبنده و رادیکال            
که مارکسيسم را نسبت به مساله           
جنسيت کور ميناميد، مارکسيسم          
را برای پاسخگویی به مساله زن         

ناکافی "  انقالب جنسی        "و         
ميدانست، زمانی که به عرصه             
عمل و سازماندهی زمينی                        
ميرسيد، در بهترین حالت در                 
کنار سوسيال دموکراسی، ليبر در     
انگلستان و حزب دموکرات در            
آمریکا قرار ميگرفت و با این                

در بدترین    .  جریان همگام ميشد      

يا حلول " مساله زن، مساله طبقه کارگر"
مارکسيسم فمينيسم و جالل آل احمد در 

 ...تئوری
حالت مواضع و استراتژی                 
 .ارتجاعی تبيين و اتخاذ ميکرد

 

مدافعين و فرموله کنندگان تز           
کار "باصطالح مارکسيستی            

نيز به همين           "  خانگی زن     
طلب .  سرنوشت دچار شدند         

دستمزد برای کار خانگی یک         
مطالبه و استراتژی ارتجاعی و      

اما بخشی از     .  پاسيفيستی است  
این جریان به این مطالبه و                  

طلب .  استراتزی روی آوردند      
دستمزد برای کار خانگی نه              
تنها یک مطالبه بيربط و بی                
پایه و غير عملی است، بلکه              

قرار است  .  ارتجاعی نيز هست   
موقعيت زن را بعنوان مستخدم       

. خانگی در جامعه تثبيت کنيم           
خواست برابری حقوقی و                   
اجتماعی و آزادی جای خود را        
به مطالبه دستمزد برای کار              

 . خانگی ميدهد

 

البته این مبارزه آنچنان غير               
اجتماعی و هپروتی است که             
هيچگاه موفق به بسيج نيرو و           
راه اندازی یک جنبش اجتماعی     

وگرنه تز     .  یا توده ای نشد            
ارتجاعی که تالش اوليه اش              
تثبيت موقعيت زن بعنوان                   
کارگر خانگی است، معلوم                
نيست چگونه قرار است                       
موقعيت زنان را ارتقاء دهد یا          

ضمنا چنين        .  بهبود بخشد       
مبارزه ای بجای ایجاد یک                 
صف طبقاتی در مقابل سرمایه        
و طبقه سرمایه دار، در عمل به       
یک تنش و تناقض درون خود          

چه .  طبقه کارگر خواهد انجاميد    
کسی قرار است به زن خانه               
دار دستمزد دهد؟ شوهر؟ پدر؟        
یا سرمایه دار؟ کدام سرمایه               
دار؟ آیا هر زمان که شوهر                
بيکار ميشود، زن نيز بيکار              
ميشود؟ دولت قرار است به                
زنان خانه دار دستمزد دهد؟              
دستمزد کار خانگی چگونه                
تعيين ميشود؟ مبنای تعيين                  
دستمزد چيست؟ شيوه مبارزه          

١۴٣شماره   
برای "  کارگران"این قشر از                 

دستيابی به خواست هایشان                           
کدامست؟ اعتصاب؟ وقتی دست به         
اعتصاب ميزنند چه کسی آسيب می        
بيند؟ کودکان طبقه کارگر باید                     
گرسنگی بکشند؟ زندگيشان حتی از       
آنچه هست نيز بيشتر دستخوش                  
ناآرامی و اغتشاش شود؟ آیا این                 
شرایط بر مناسبت ميان مادران و             
فرزندانشان چه تاثيری ميگذارد؟             
مگر نه اینکه کار خانگی زن را در         
خدمت توليد ارزش اضافه برای                
سرمایه دار تعيين کرده ایم، پس                 
برای ضربه زدن به پروسه انباشت،     
باید امر بازتوليد طبقه کارگر را                
متوقف کنيم؟ غير از این است؟                   
تاثير و نتيجه عملی و واقعی چنين            
مبارزه ای چه خواهد بود؟ یک                   
طبقه کارگر تکه تکه شده، بجان هم         

تفاوت این   .  افتاده، و ضربه پذیرتر      
تز با نظر محمد که مرد باید بابت               
شيردادن به زنش مزد دهد کدام                  

 است؟

 

تولد دوباره اما ناقص تئوری کار            
 خانگی

همانگونه که اشاره شد این خواست         
و استراتژی آنچنان غيراجتماعی،          
غيرعملی و هپروتی بود که هيچگاه       
انرژی بسياری صرف تحليل و                 
بررسی آن و پرداختن به این                         
سواالت و سواالت بسيار بيشتر از          

تئوری کار خانگی     .  این دست نشد    
از اواخر   .  زن یک دهه عمر کرد         

. دهه شصت تا اواخر دهه هفتاد                 
عمال در اوایل دهه هشتاد بحث                   

. مختومه اعالم و بایگانی شده بود            
اما کورش مدرسی گویی از خواب          

 2010بيدار شده است در سال                    
بسراغ تزهای بایگانی شدن در دهه        

 :  رفته است و اعالم ميکند80

 

باز در نتيجه اگر بخواهيم ریشه              "
 ستم بر زن در جامعه امروز             توليد

مطلوبيت این   را توضيح بدهيم باید         
توليد ارزش      را در پروسه                 ستم

 و سود بری سرمایه تبيين              اضافی
و این  .  کنيم و نه در پروسه تقسيم آن      

و زن کارگربه       (  واقعيت کارگر       
عنوان بخش مهمی از توليد کننده              

و زن   (  با بورژوا     )  ارزش اضافی  
بورژوا به عنوان بهر بر از این                  

در دو موقعيت          )  ارزش اضافی    
از ميان جنبه   ....  متفاوت قرار ميدهد  

های مختلف مطلوبيت ستم بر زن       
برای توليد ارزش اضافی و سود         
بری، اینجا به دو مولفه پایدار در         
جوامع سرمایه داری اشاره                     

اول موقعيت زن خانه            :  ميکنيم
موقعيت زن خانه دار در         ....  دار

جامعه سرمایه داری یکی از                  
اصلی ترین کليد های فهم مساله            
ستم بر زن در جوامع سرمایه                 

و باالخره نتيجه        ."  داری است   
اینجاست که موقعيت    "ميگيرد که    
هزینه "  زن خانه دار     " فرودست

باز توليد نيروی کار برای                        
سرمایه دار را نصف و سود                    

 .سرمایه را دوبرابر ميکند                     
اینجاست که تجدید موقعيت زن             
خانه دار به عنوان برده و کارگر          
مجانی برای نظام سرمایه داری           

  ".ميشود" نعمت الهی"

 

نویسنده سپس به چگونگی توليد           
ارزش اضافه اشاراتی ميکند، از        
آنجا به مقوله ارزش نيروی کار           
ميرسد و بعد از آن به نقش کليدی          
کارخانگی در ارزان تمام کردن          
ارزش نيروی کار و الجرم                      
افزایش ارزش اضافی که سرمایه      

با این حساب    .  دار تصاحب ميکند   
از نظر کورش مدرسی                               
کارخانگی زن بخشی از پروسه           
توليد انباشت سرمایه و با این                  

همان .  است"  کار مولد  "تعریف   
که توسط    "  تئوری کار خانگی      "

 طرح  1969مارگارت بنتسون در    
شد و توسط پگی مورتون در                  

 و سپس ماریا رزا داال                 1970
 گسترش یافت و      1972کاستا در    

این مارکسيست فمينيست اخير              
است که کار خانگی زن را یک             

البته ما این      .  (ناميد"  کار مولد  "
اسامی را در نوشته کورش                      

 .) مدرسی پيدا نميکنيم

 

کورش مدرسی بطور شکسته               
بسته تزهای این مارکسيست                   
فمينيست ها، بخصوص آخرین            
نفر را اتخاذ کرده و بعنوان                       

ستمکشی زن  "  کمونيستی"تئوری  
اما انصافا باید           .  ارائه ميدهد     

بگویيم که بخش آخر این تز،                    
درافزوده کورش مدرسی به                   

نظریه .  فمينيسم است   –مارکسيسم  
تئوری "پردازان اوليه و اصلی            

ظاهرا یا       "  کار خانگی زن            
مارکسيسم 

  ۶صفحه 



۶صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

شان قد نميداده یا ریاضياتشان                
خوب نبوده و لذا ميزان ارزش              
اضافه توليد شده توسط کارخانگی     

اما .  زن را نامعين گذاشته اند              
کورش مدرسی این معما را حل            

بسيار جالب است         .  کرده است    
ایشان با یک معادله ساده ریاضی        
ميزان این ارزش اضافی از کار          

. خانگی را هم تعيين کرده است            
در کليه شرایط توليدی و تحت                
تمام مناسبات توليد سرمایه دارانه      
و توازن قوا ميان طبقه کارگر و           
سرمایه دار و پيشروی های                     
تکنولوژیک و حقوقی طبقه                     
کارگر، کار خانگی زن ارزش             
اضافی تصاحب شده توسط                     

! سرمایه دار را دو برابر ميکند            
 !جل الخالق

 

 در توضيح بيشتر بحث، نویسنده        
یک سری کارهایی که زن خانه            

برای بازتوليد       "  مجانی"دار       
نيروی کار انجام ميدهد را ليست          

که :  "ميکند و سپس نتيجه ميگيرد     
موقعيت زن خانه دار برای توليد         

." سرمایه داری نعمت الهی است       
 غذا را        مجانی"زن خانه دار            

روی سفر خانواده ميگذارد،                   
" خوابگاه"ظرف ها را ميشورد و      

را برای    "  رستوران خانگی   "و    
اینجاست .  فردا دوباره آماده ميکند    

که زن خانه دار بجای کارکن                  
مدرسه و مهد کودک و                                 
شيرخوارگاه، که باید به آنها                    

 از       مجانیدستمزد پرداخت،             
 ." کودکان نگاه داری ميکند

 

این تز همانطور که در باال اشاره         
کردیم اوال بهيچوجه مارکسيستی        

زیرا یک اصل مهم در             .  نيست
تئوری مارکس را برای توضيح          
پروسه انباشت و تصاحب ارزش        

. اضافی کامال نادیده ميگيرد                  
پروسه اجتماعی توليد و آن                      
فعاليت هایی که خارج از این                  

. پروسه اجتماعی توليد قرار دارد      
کارخانگی خارج از پروسه توليد        

این فاکت مهم و       .  اجتماعی است  
اساسی را کورش مدرسی همچون     

يا حلول " مساله زن، مساله طبقه کارگر"
مارکسيسم فمينيسم و جالل آل احمد در 

 ...تئوری
معلمين سوسيال فمينيستش ندیده    

یک نکته ای که در            .  ميگيرد
این رابطه فکر را بخود مشغول      
ميکند، اینست که آیا مارکس که       
خود مقوله ارزش نيروی کار و      
مساله بازتوليد آنرا در کاپيتال          
با آن دقت علمی مورد بحث                
قرار ميدهد و ربط تعيين ارزش      
نيروی کار را با ارزش مواد             
الزم برای بازتوليد آن و سطح         
معيشت مورد تحليل قرار                    
ميدهد، فاکتور به این مهمی،             
یعنی نقش کار خانگی زن را             
نادیده ميگيرد؟ چرا؟ آیا به این          
خاطر که بقول فمينيست ها                 
مارکسيسم به مساله جنسيت               
کور است؟ آیا به این خاطر که          

" مرد ساالر "مارکس خود یک     
بوده است؟ چگونه است که                

 جلد کتاب قطور در        6مارکس  
مورد کارکرد نظام سرمایه                
داری، قانونمندی نظام سرمایه       
داری، پروسه انباشت و توليد           

در .  ارزش اضافه نوشته است      
نوشته های دیگرش به نقش                
خانواده و حتی بازتوليد پرداخته 
است، اما مساله به این مهمی را     
از قلم انداخته است؟ اگر از                 
مارگارت بنتسون و ماریا داال          
کاستا نميتوان این سوال را                  
پرسيد، از کورش مدرسی که           
خود را از نظریه پردازان                   

ميداند "  کمونيسم طبقه کارگر    "
 . که ميتوان سوال کرد

 

ثانيا در توضيح و توصيف با             
آب و تاب کارهای زن در                    
خانه، این نظریه پرداز تازه به         
جرگه مارکسيست فمينيسم                 
پيوسته، به یک مقوالت                        
غيراجتماعی، هپروتی یا حتی        

راستش اگر    .  ارتجاعی ميرسد  
هر حرکت و قدم زن در خانه             
به نفع سرمایه و سرمایه دار              

بودن آن     "  مجانی"است و          
ما را به خشم           "  مارکسيست"

مياورد، رابطه مرد و زن را             
چگونه باید دسته بندی کرد؟              
ایشان فقط به مجانی آماده کردن     

اما .  خوابگاه پرداخته است           

١۴٣شماره   
نقدش به مقوله شير نوزاد، انسان را        
عميقا بفکر واميدارد و مات و                      

. مبهوت بر جای باقی ميگذارد                   
ایشان در افشای سرمایه و ایدئولوگ      
های بورژوا، اعالم ميکند که                      

بجای پرداخت هزینه شير خشک،        "
 آن را تامين      مجانیزن کارگر باید      

 ." کند

 

این چگونه مارکسيسمی است؟ این          
تعيين دستمزد  .  ابتذال تئوریک است   

برای شير دادن به نوزاد خویش؟ آیا        
این روش ارتقای زن و خانواده                  
کارگری است یا نزول آن تا حد                   
مستخدمان بورژوازی؟ این اوج از         
خود بيگانگی کاالیی و فتيشيسم                 
کاالیی است؛ بينشی که مادر در                 
طبقه کارگر را از حرمت و هویت           
انسانی و مادری تهی ميکند و توقع          
دارد که برای شير دادن به نوزادش         
دست بسوی سرمایه دار دراز کند و        
از او پول شيری که بدنش برای                  

. نوزادش توليد ميکند را طلب کند            
حتی نازل تر، این عين حرف محمد        
و قران است که ميگوید مرد باید                
بابت شير دادن به بچه به زن                         

 .دستمزد دهد

 

 این شيوه برخورد، این نگرش،                
هيچ ربطی به کمونيسم کارگری یا           

این .  ندارد"  کمونيسم طبقه کارگر    "
پا درهوا و    "  مریخی"یک کمونيسم    

این نزول کارگر از         .  سکتی است  
انسان به مزدبگير در تمام عرصه            

اگر عشق       .  های زندگی است            
ورزیدن به همسر و فرزند هنوز از         
عرصه توليد سرمایه داری بيرون           
مانده است، کورش مدرسی ميخواهد    
آنرا نيز، حتی اگر در عمل                             
امکانپذیر نباشد، در ذهنيت کارگر          
به زیر حاکميت توليد و سرمایه                  

هيچ انسانی که برای خود          .  بکشاند
حرمت انسانی قائل است، کارگر              
مرد یا زن، یا زن کارگری که در              
خانه است، برای چنين تزهای                     
ارتجاعی یک صنار ارزش قائل               

با توجه به این مباحث        .  نخواهد شد 
غيرانسانی، آن فخرفروشی در                  

در ابتدای مقاله را    "  اومانيسم"مورد  
 .هم راستش باید در کوزه گذاشت

 

کمونيسم کارگری و ريشه                             
 ستمکشی زن

برای هوادران کمونيسم کارگری       
یک اشاره کوتاه تاریخی نيز الزم       

نگارش برنامه یک دنيای        .  است
 توسط      1994بهتر در سال                  

منصور حکمت به پایان رسيد و           
در کنگره اول حزب در تابستان           

این .   به تصویب رسيد             1994
برنامه ریشه ستمکشی زن را                 

 : چنين توضيح ميدهد

 

تبعيض عليه زنان یک مشخصه       "
در بخش  .  مهم دنياى امروز است     

اعظم کشورهاى جهان، زن رسما      
و قانونا از همان حقوق و آزادى            
هاى محدود و محقرى هم که                   
مردان از آن برخوردارند محروم       

در کشورهاى از نظر               .  است
اقتصادى عقب افتاده تر و در                  
جوامعى که نفوذ مذهب و سنت             
هاى کهنه بر نظام سياسى و                     
ادارى و فرهنگى جامعه عميق تر       
است، ستمکشى زن و بيحقوقى و         
فرودستى او در آشکارترین و                
زمخت ترین اشکال خودنمایى              

در کشورهاى پيشرفته تر       .  ميکند
و مدرن تر، و حتى در جوامعى             
که به لطف جنبش هاى مدافع                  
حقوق زنان و تعرضات                             
سوسياليستى کارگرى تبعيض               
جنسى على الظاهر از بخش اعظم      
قوانين حذف شده است، زن                      
همچنان در متن مکانيسم اقتصاد          
سرمایه دارى و سنت ها و                         
باورهاى مردساالرانه جارى در         
جامعه، عمال از جهات بسيار                 

 " .مورد تبعيض و ستم قرار دارد      
نفس ستمکشى و فرودستى زن           "

اما .  اختراع سرمایه دارى نيست       
سرمایه دارى این ميراث نفرت            
انگيز تاریخ پيشين را تکامل                   
بخشيده و به یک رکن مناسبات             
اقتصادى و اجتماعى معاصر بدل       

ریشه نابرابرى و بى      .  کرده است 
حقوقى امروز زن، نه در افکار            
کهنه و ميراث فکرى و فرهنگى          
نظام ها و جوامع منقرض شده و           
پيامبران و مذاهب عصر                           
جاهليت، بلکه در جامعه سرمایه         
دارى صنعتى و مدرن امروز                

نظامى که به تقسيم         .  نهفته است  
جنسى انسان ها در قلمرو توليد به        
عنوان یک عامل مهم اقتصادى و        
سياسى در تضمين سودآورى                

ایجاد انعطاف     .  سرمایه مينگرد    
پذیرى نيروى کار در اشتغال و             

  ٧صفحه اخراج، ایجاد  



٧صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

شکاف و رقابت و کشمکش                     
درونى در اردوى مردم کارگر،           
تضمين وجود بخش هاى محروم         
تر در خود طبقه کارگر که پائين           
نگاهداشتن سطح زندگى کل طبقه       
را مقدور ميسازد و باالخره                     
مخدوش کردن خودآگاهى انسانى       
و طبقاتى بشریت کارگر و دوام            
بخشيدن به آراء و افکار و                         
تعصبات کهنه و پوسيده و فلج                
کننده، برکات ستمکشى زن براى       
سرمایه دارى مدرن معاصر و از       
ارکان انباشت سرمایه در دنياى           

اعم از اینکه سرمایه    .  امروز است 
دارى ذاتا و بطور کلى با برابرى         
زن خوانایى داشته باشد یا خير،            
سرمایه دارى انتهاى قرن بيستم           
بطور مشخص خود را بر این                 
نابرابرى بنا کرده است و به                    
سادگى و بدون مقاومت                               
سرسختانه و قهرآميز از آن عقب        

 ".نمى نشيند

 

این تبيين تئوریک از ریشه                      
ستمکشی زن در نظام سرمایه               
داری، در اطالع کامل از                          

به نگارش   "  تئوری کار خانگی    "
علت چنين تبينی، نه    .  درآمده است 

ناآگاهی و بی اطالعی از تئوری          
اخير، بلکه رد مارکسيستی آن               

مساله اینجاست که باید    .  بوده است 
به این حزبی که هر روز یک                  
بخش جدیدی از کمونيسم کارگری     
منصور حکمت، از نظریات پایه        
ای آن و برنامه آنرا بطور رسمی         
و علنی کنار ميگذارد، گفت، نام           

سياست های  .  خود را تغيير دهيد     
شما، مواضع و نظرات تان هيچ           
ربطی به کمونيسم کارگری                     

جزء جزء  .  منصور حکمت ندارد   
سياست تان فرسنگ ها با مواضع       
و نظرات منصور حکمت مغایر          

را نيز از   "  حکمتيست"اسم  .  است
روی خود بردارید و در حق این           
انسان بزرگ کمونيست اینچنين           

این تزهای     .  بی انصافی نکنيد        
عقب مانده و مهجور غير                          
کمونيستی را لطفا زیر عکس                 
منصور حکمت شرح و بسط                  

 .ندهيد

يا حلول " مساله زن، مساله طبقه کارگر"
مارکسيسم فمينيسم و جالل آل احمد در 

 ...تئوری
زن توليد کننده کاال يا خود                  

 کاال؟

یکی از بدیعيات این نوشته                  
پرتاب شدن  !  کوتاه اما پر نکته     

نویسنده از موضع یک نظریه          
پرداز مارکسيست فمينيست به        

اسالمی شرق زده       –یک ملی     
بعد از اینهمه آموزش            .  است

تئوریک در مورد اینکه چگونه      
کار مجانی زنان در خانه                      
ارزش اضافی سرمایه دار را           
دو برابر ميکند، نویسنده اعالم        
ميکند که به همين دليل است که        
 . زن در این سيستم کاال ميشود

 

در جامعه بورژوائی خانواده         "
مقدس است چون کانون باز                
توليد ارزان نيروی کار است            
که در آن زن برده بی مزد این           
کانون و مرد برده ایست که به           
نگهبانی این کانون بردگی، که         
خود بخشی از آن است، گمارده       

در این سيستم است که        .  ميشود
کاالئی برای   .  زن کاال ميشود     

 ،باز توليد ارزان نيروی کار            
. مثل برنج و نخود و لوبيا                    

کاالی توليد نسل آینده بردگان           
مزدی، کاالی توليد مثل، زمين       
زراعتی که ِکـشت گاه مردان و       
ابزار لذت و استراحت مرد                

 ."است

 

باالخره، زن توليد کننده کاال،           
یعنی نيروی کار است یا خود            

بينشی   –کاال؟ این التقاط نظری     
فمينيسم و      –ميان مارکسيسم       

اسالمی گری شرق زده        –ملی  
است که نویسنده ما را به این              

شریعتی، .  مخمصه مياندازد      
سازمان مجاهدین، چپ سنتی           
در قالب سازمان پيکار و                      
امثالهم، جالل آل احمد همه بر          

شدن زن در جامعه              "  کاال"
. سرمایه داری اتفاق نظر دارند      

بحث شان هم هيچ ربطی به                
منبعث از     .  مارکسيسم ندارد    

دیدگاه عقب مانده شرق زده                
شان نسبت به موقعيت زن در           

١۴٣شماره   
 . جامعه است

 

به آن ميزانی که نظام سرمایه داری        
نيروی کار زن را آزاد ميکند، زن            
را به درون جامعه و عرصه اقتصاد    
و اجتماع ميکشاند، به ميزانی که               
زن ميکوشد بر جنسيت خود حاکم            
شود و حاکميت ارباب رعيتی مرد           
بر موجودیتش را بمصاف بطلبد،             
در نظر این زن ستيزان عقب مانده،        

چرا؟ زیرا نزد    .  زن کاال شده است     
آنها، همين ميزان خالصی و آزادی        

به .  زن نيز مترادف با فحشاء است         
همين خاطر است که هر زمان از              
آزادی زن سخن گفته ميشود، با                  

: تهدید و هراس اعالم ميکنند                       
 !" بشرط آنکه فساد ایجاد نکند"

 

در پایان باید گفت که واقعا تاسف         
اینها کسانی هستند که       .  آور است  

زمانی خود را پيرو برنامه یک             
دنيای بهتر و نظریه ها و مواضع         
رهایی بخش، مارکسيست و                    

. پيشرو منصور حکمت ميدانستند     
اکنون به این موقعيت فالکت بار          
افتاده اند که باید از روی دست               
مارکسيست فمينيست ها تقلب کنند      
و تزهای پاخورده و حاشيه ای               
شده آنها را از بایگانی درآورند و         
بعنوان تزهای بدیع کمونيستی به         

و از آن بدتر این      .  مردم قالب کنند  
تزهای پاخورده را با تزهای                   
عتيق و عقب مانده جالل آل احمد         

بروید .  در مورد زن پيوند دهند          
طبقه .  فکری بحال خود کنيد              

کارگر به نظریه پردازانی مانند           
 *.شما احتياج ندارد

 

 دستمزدهای پرداخت نشده
 !  تهران5کارکنان آموزش و پرورش منطقه 

 

نفر از معلمين و کارکنان خدماتی بخش مدارس          135  ،بنا به خبر دریافتى   
 تهران تاکنون عيدی و            5کودکان استثنایی آموزش و پرورش منطقه                 

 ماه گذشته بهمن و اسفند خود را دریافت ننموده               2دستمزدهای مربوط به     
 . اند

 

این معلمين و کارکنان خدماتی زحمتکش و خانواده هایشان که بعلت عدم                  
 در  ،دریافت دستمزدهایشان تحت فشارهای شدید مالی و روانی قرار دارند          
 و   5هفته های گذشته بارها با مراجعه به آموزش و پرورش منطقه                               

مدیریت مراکز آموزش کودکان استثنایی خواستار دریافت فوری                                 
اما جز وعده های دروغ امروز فردا چيزی نشنيده          .  دستمزدهایشان شده اند  

 اسفند دستمزدها واریز    20قرار بود تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه          .  اند
 . حاال با پرروئی وعده شنبه و هفته آینده را داده اند. شود اما نشد

 

 سال سابقه دارم هنوز       10بيش از    :  یکی از این نيروهای خدماتی ميگفت        
هميشه نگرانم  .   هزار تومانی کار ميکنم      264قراردادی هستم و با حقوق         

هر کاری، هر جنایتی، هر رفتاری دلشان بخواهد با ما            .  مبادا اخراجم کنند  
 !بخاطر ترسمان از اخراج و بيکاری از ما حق سکوت ميگيرند. ميکنند

 

کارکنان و نيروهای زحمتکش خدماتی بخش کودکان استثنایی آموزش و                 
 همگی تحت شرایط    ، نفر ميباشند  135 تهران که بيش از       5پرورش منطقه   

 هزار تومانی در شرایط نامناسب مشغول       264کار قراردادی، دستمزدهای    
به کارند و هميشه دستمزدهایشان با انواع تاخير و کارشکنی پرداخت                         

 .ميشود  
 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری

  ٢٠١٠ مارس ١٣ – ١٣٨٨ اسفند ٢٢



٨صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

جنبش کارگری یک            
جنبش یکدست و یا لوح نانوشته            

دیوار چين کارگر و         .  ای نيست  
جنبش کارگری را از جامعه و               
جنبشهای اجتماعی و سياسی جدا        

ما در هر دوره شاهد     .  نکرده است 
گرایشات متعددی در جنبش                    

در شرایط کنونی   .  کارگری هستيم 
 جنبش   ،جنبش کمونيسم کارگری     

اعتراض ضد سرمایه داری طبقه       
 – و همچنين جنبش ملی           ،کارگر
 – گرایش سندیکاليستی         ،اسالمی

 دو گرایش اصلی در       ،توده ایستی 
صفوف طبقه کارگر و جنبش                 

 ، افق     ،اهداف.  کارگری هستند     
تشکل و سياستهای مورد نظر این       
دو جنبش عليرغم برخی تشابهات       
و رویهم افتادگی ها اما در اساس          

 دو افق متفاوت     ،دو آینده .  متفاوتند
یکی برای    .  را مد نظر دارند           

 ،سرنگونی نظام سرمایه داری            
نابودی استثمار و شکاف طبقاتی         
و لغو کارمزدی و بهبود روزمره        

اما .  زندگی کارگر مبارزه ميکند      
دیگری در اساس برای تغييرات          

. محدود و اندک مبارزه ميکند               
مزد "تالش برای دریافت                         

و داشتن حقوق اوليه            "  عادالنه
کارگری در چهارچوب مناسبات        
سرمایه داری اساس مطالباتش             

 . است

 

این تمایزات در شرایطی که یک         
سرمایه داری خشن و سرکوبگر         

 طبقه      ،بر جامعه حاکم است                
کارگر فاقد ابتدایی ترین حقوق              

 ،اوليه و شناخته شده خود است             
در پرده مبارزه برای        "  معموال"

اما .  این حقوق اوليه پوشيده ميشود    
در شرایط انکشاف مبارزه                      

 در   ،سياسی و طبقاتی در جامعه         
شرایط تقابل گسترده اجتماعی و          

 در شرایطی که جامعه             ،طبقاتی
وارد دورانهای حاد و تاریخساز          

 این پوسته ها و الیه         ،خود ميشود 
ها به کناری ميروند و جوهر و              
اهداف پایه ای و روزمره دو                   
گرایش خود را به اشکال مختلف         

 . به نمایش ميگذارند

 

 )١(تالشهای سنديکاليسم برای عقيم کردن جنبش کارگری 
 )نقدی به نظرات رضا رخشان(

 

 على جوادى

یکی از این نقاط افتراق و تمایز        
ميان دو گرایش کمونيسم                       

 –کارگری و گرایش ملی                      
اسالمی در جنبش کارگری                 
مساله سرنگونی رژیم اسالمی         
و تغييرات بنيادی و پایه ای در          
راه رسيدن به اهداف روزمره و      
همچنين اهداف پایه ای هر کدام        

مساله .  از این جنبشها است             
سرنگونی و یا اصالح و تعدیل         
هيوالی رژیم اسالمی در مرکز       

. این تالقی و تمایز قرار دارد             
سرنگونی رژیم اسالمی یک             
حلقه کليدی در تحقق اهداف و           
مطالبات کمونيسم کارگری                

بطور مثال حزب اتحاد         .  است
کمونيسم کارگری همانطور که        
در برنامه یک دنيای بهتر خود         
تاکيد کرده است برای پيروزی         
کامل و همه جانبه انقالب                      
اجتماعی طبقه کارگر عليه                  
سرمایه داری و اجرای کليت             
برنامه آزادیبخش طبقه کارگر          

ما در عين حال       .  مبارزه ميکند  
و مادام که نظام کثيف سرمایه            
داری پابرجاست برای تحميل           
عميق ترین اصالحات سياسی و     
اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی      
که سطح زندگی و حقوق و                   
آزادیهای توده وسيع مردم را تا        

 ،باالترین حد ممکن بهبود بخشد     
ما این حکم         .  مبارزه ميکنيم    

برنامه ای مان را باز هم تاکيد            
 و شرایط کنونی صد              ،ميکنيم

بار صحت آن را تایيد کرده                  
 که امروز حتی                               ،است

کوچکترین بهبود در زندگی               
مادی و معنوی مردم ایران و              
کسب بدیهی ترین و ابتدایی                 
ترین حقوق و آزادی های فردی       
و مدنی و سياسی و کارگری در       
گرو بزیر کشيدن و سرنگونی           
انقالبی رژیم ارتجاعی و ضد            

. بشری جمهوری اسالمی است       
از این رو ما برای سرنگونی             
رژیم اسالمی و برقراری فوری     
یک حکومت کارگری مبارزه          

از نقطه نظر ما                    .  ميکنيم
سرنگونی همه جانبه رژیم                  
اسالمی و به اجرا گذاشتن کليت       

١۴٣شماره   

برنامه کمونيسم کارگری شرط                  
آزادی و رهایی و برابری واقعی و          
کامل کارگر و همه مردم در ایران           

 . است

 

اما در نقطه مقابل حفظ رژیم                         
منحوس اسالمی و تالش برای                    
اصالح و تعدیل آن یک مولفه                      

اسالمی و      –اساسی جنبش ملی            
توده ایستی     –گرایش سندیکاليستی     

این جنبش در جامعه اکنون           .  است
بسته "  جنبش سبز "خود را در قالب      

گرایش .  بندی کرده است                      
توده ایستی در            –سندیکاليستی     

صفوف طبقه کارگر در کليت خود          
متاثر از این جنبش ارتجاعی و                   
دارای افق های یکسان و همخوانی          

نقد و کنار زدن افق و          .  با آن است   
توده   –سياستهای سندیکاليستی            

ایستی یک رکن تالش ما برای                    
 –تحکيم و گسترش گرایش رادیکال       

 . سوسياليست کارگری است

 

با این مقدمات نگاهی به مصاحبه              
اخير رضا رخشان از سندیکای                 

سایت جنبش    "نيشکر هفت تپه با             
منشور "پيرامون             "  کارگری

" مطالبات حداقلی کارگران ایران           
این گفتگو پيرامون         .  می اندازیم    

مطالباتی است که اخيرا برخی از             
. تشکالت کارگری مطرح کرده اند        

مطالبات مندرجه در این مجموعه            
اساسا بخشهایی از مطالبات برحق          

 –کارگری است که گرایش رادیکال      
سوسياليست و کمونيسم کارگری              
همواره بر آن همواره تاکيد کرده و          

نتيجتا .  برای آن مبارزه کرده است        
بحث بر سر تک مفاد مندرج و قيد             

ایشان هم  .  شده در این منشور نيست     
سایت جنبش   "در گفتگوی خود با           

به بحث چندانی پيرامون       "  کارگری
و صرفا به     .  این مفاد نپرداخته است    

ذکر اشاراتی سندیکاليستی و کلی             
مبنی بر تغيير فاز جنبش کارگری و        

" فازهای اجتماعی   "ورود آن به            
بسنده کرده و تاکيد خود را بر                       

" منشور"جایگاه و شان نزول این            

و در واقع       .  استوار کرده است      
مساله گرهی و ریشه نقطه                        
نظرات راست و سندیکاليستی              
ایشان را نيز در همين جا باید                  

به چند نکته در            :  جستجو کرد   
 : بحث ایشان باید اشاره کرد

 

سنديکاليسم  در تقابل با                             
 سرنگونی رژيم اسالمی

یک رکن تحرک سياسی گرایش          
توده ایستی در          -سندیکاليستی    

صفوف طبقه کارگر مقابله با                  
سرنگونی طلبی و گرایش انقالبی      

. و رادیکال در این جنبش است             
رضا رخشان در این مصاحبه با           
صراحت سندیکاليستی خاصی و        

صاحب جنبش          "در مقام                    
به ما اعالم کرده است        "  کارگری

 :که 

 که جنبش     یادآوری است   الزم به   "
دنبال   کارگری در حال حاضر به        
 ."انقالب و تغيير حاکميت نيست

های    من معتقدم که سایر جنبش         "
اگر )  و یا حتی دولت       (اجتماعی   

که بخواهند با جنبش کارگری                
وارد دیالوگ و گفتگو شوند، باید         
بدانند که جنبش کارگری در حال         
حاضر یک جنبش مطالباتی است       

گری    دنبال انقالب و انقالبی        و به 
 ."نيست

 

 ،"انقالبی گری     "،"انقالب"نفی    
و محدود کردن     "  تغيير حاکميت "

جنبش کارگری به یک سری                  
مطالبات در چهارچوب سيستم و         

 کلمات و مفاهيم             ،نظام موجود    
کليدی در تبيين سندیکاليستی از           

. گرایش و اهداف طبقه کارگرند          
در واقع قبل از اینکه این مفاهيم             
سندیکاليستی بيان واقعيت عمومی     
و کلی جنبش کارگری و یا                         

گرایش غالب  
  ٩صفحه 



٩صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

 بيان        ،در این جنبش باشد                     
مختصات سياسی خود این جنبش        
و تالش این گرایش توده ایستی              
برای مهار و کنترل و مقابله با               

سوسياليستی   –گرایش رادیکال       
 . در صفوف طبقه کارگر است

 

البته رضا رخشان و هر                             
سندیکاليست دیگری مجاز و                  
مختار است برای پيشرفت اهداف      

. سندیکاليستی خود تالش کند                 
 ،"انقالب"ایشان ميتواند مخالف         

 مخالف    ،"انقالبی گری   "مخالف    
کثيف اسالم و      "  تغيير حاکميت  "

. سرمایه داری در جامعه باشد              
ميتواند مخالف انقالب کارگری           
در نابودی نظام استثمارگرایانه و       
مسبب فقر و فالکت و محروميت         
و نابرابری و شکاف طبقاتی در           

ایشان مجاز است و      .  جامعه باشد 
در جامعه آزاد سوسياليستی مورد      
نظر ما همگان آزادند که مبلغ و             

. مروج هر نقطه نظری باشند                
آزادی قيد و بند و محدودیتی از              

 کمونيسم   ،نقطه نظر کمونيسم ما       
 کمونيسم منصور                    ،مارکسی

اما ایشان نميتواند     .  حکمت ندارد  
در شرایطی که جامعه و اکثریت          
عظيم توده های مردم برای                      
سرنگونی رژیم اسالمی به پا                 

جنبش " از جانب             ،خواسته اند    
اعالم کند که این جنبش     "  کارگری

خواهان سرنگونی و تغيير                       
ما .  حاکميت و یا انقالب نيست            

همانطور که در سطح اجتماعی           
به مبلغان جنبش ارتجاعی سبز             
اجازه نميدهيم تبيين و خواست               
خود از تحوالت جامعه را به نام           
توده های مردم معترض به جامعه      

 به   ،و مردم آزادیخواه حقنه کنند         
رضا رخشان و امثالهم هم اجازه          
نميدهيم که چنين تبيينهایی راست        
و سازشکارانه ای را به عنوان              

کارگر و یا از جانب             "  نماینده"
به جامعه اعالم   "  جنبش کارگری "

 . کنند

 

رضا رخشان اعالم کرده است که       
تغيير "جنبش کارگری به دنبال            

 

تالشهای سنديکاليسم برای عقيم کردن 
 ) ...١(جنبش کارگری 

 

آیا این مفاهيم    .  نيست"  حاکميت
تغيير ماهوی و تعيين کننده ای         
با تالش اصالح طلبان حکومتی     

ساختار شکن   "مبنی بر اینکه         
 دارد؟ آنها هم بارها و         ،"نيستند

بارها به صد بيان متفاوت اعالم      
تغيير "کرده اند که به دنبال                 

چه تفاوتی     .  نيستند"  حاکميت
ميان این دو تبيين موجود است؟      
آیا تصادفی است که ایشان و              
گرایش اصالح طلب و                          
سازشکار در جامعه به یکباره         
اعالم ميکند که به دنبال                         

" انقالبی گری    "و     "  انقالب"
نيستند؟ آیا به همين علت نيست        

 ٢٢که مطالبات خود را در                 
بهمن به جامعه اعالم کرده اند؟        
آیا این بيان اعالن رسمی بيعت        
با جریانی نيست که خواهان              
حفظ و تعدیل رژیم اسالمی                 

 است؟ 

 

رضا رخشان از طرف دیگر با       
 ،"انقالب"قاطعيت با                             

تغيير "و              "  انقالبيگری
در حال      "با قيد           "  حاکميت
تسویه حساب کرده          "  حاضر
معلوم نيست چرا درست      .  است

در زمانيکه توده های مردم                
کارگر و زحمتکش و جوانان            

 ،در خيابانها فریاد ميزنند                    
خامنه   "،"مرگ بر خامنه ای      "

 ،"ای بدونه حکومتش سرنگونه    
موسوی بهانه است هدف کل          "

مرگ بر اصل        "،"نظام است  
حکومت اسالمی    "،"والیت فقيه 

مرگ   "،"نميخواهيم نميخواهيم  
در ".  بر جمهوری اسالمی           

شرایطی جامعه به گمان دوست      
و دشمن وارد دوره ای از                     

 ،تحوالت انقالبی شده است                
در حال  "ایشان اعالم ميکنند که  

جنبش کارگری قصد       "  حاضر
انقالب و یا تغيير حاکميت را             

این سخنان و تبيين ها            .  ندارد
تشابه بسياری با مواضع اعالم        
شده داریوش همایون نظریه              
پرداز حزب مشروطه دارد که        
در شرایط خيزش عظيم توده            

 حزب    ،های مردم اعالم کرد         

١۴٣شماره   
گزینه حفظ  "ایشان در شرایط کنونی     

را در دستور خود باید قرار          "  نظام
 اما   ،واقعا باور نکردنی است      .  دهد

مردمی برای         .  واقعيت دارد        
سرنگونی رژیم اسالمی و پایان                 
دادن به کابوس سی و یک ساله                   
رژیم اسالمی خود را به آب و آتش           

 به مقابله سهمگينی با رژیم          ،ميزنند
 در چنين          ،اسالمی برخاسته اند         

 که    ،شرایطی ایشان اعالم ميکنند          
جنبش کارگری قصد تغيير حاکميت       

و این را به عنوان شرایط       .  را ندارد 
برای چانه زنی با    "  جنبش کارگری "

سایر جنبشها و رژیم اسالمی اعالم         
آیا الزم است به رضا                  .  ميکنند

رخشان یاد آوری کرد که رژیم                   
اسالمی با تمام دستگاه سرکوب و             
تحميق و گله آخونده ها و مکالهای          
اسالمی اش از ابتدای استقرار                    
خونين اش برای مقابله با سرنگونی        
طلبی در جنبش کارگری و جامعه            
بيش از صد هزار تن را کشته و                  
اعدام کرده است؟ بعالوه باید از                 
ایشان پرسيد منظور ایشان از ذکر           

چيست؟ ویژگی  "  شرایط کنونی "در  
شرایط کنونی در چيست؟ چرا                    
درست در زمانيکه مردم دست به             
کار عملی بزیر کشيدن رژیم شده              

 ایشان صدور چنين احکام                     ،اند
سازشکارانه ای را در دستور خود          
قرار ميدهند؟ آیا ایشان ميتواند این            
سياست سازشکارانه خود را در                
خيابانها با صدای رسا اعالم کند؟ به       
جوانان و زنان به پاخواسته بگوید            
که جنبش مورد نظر ایشان خواستار      

 ! نيست؟" تغيير حاکميت"

 

ما بار دیگر درمقابل این گرایش                
سندیکاليستی تاکيد ميکنيم کسب پایه      
ای ترین حقوق و مطالبات کارگری        
در شرایط کنونی در گرو سرنگونی       
رژیم اسالمی و بزیر کشيدن کليت           

هرگونه کتمان   .  رژیم اسالمی است    
کردن این حقيقت عظيم سياسی و یا          
تالش برای تحریف و مقابله با آن              
دشمنی آشکار با خواستهای برحق           
کارگران و توده های مردم                             
زحمتکش و ستمدیده در جامعه                   

ما اجازه نميدهيم گرایشات           .  است
جنبش "سندیکاليستی از جانب                   

به مقابله با این حقيقت            "  کارگری
 . پایه ای تحوالت جامعه بپردازند

 

ما تاکيد ميکنيم که تالش برای اعالم       
اینکه جنبش کارگری جنبشی                       

است یک تالش     "  مطالبه محور  "
راست و سازشکارانه و تالشی             
برای کنترل و مهار این جنبش در       
غالب سياست بورژوایی                           
 . سندیکاليستی و توده ایستی است

 

در تقابل با انقالب        :  سنديکاليسم
 کارگری

از طرف دیگر مقابله با انقالب و         
انقالبی کارگری یک رکن دیگر          
سياست اعالم شده توسط گرایش          

ایشان اعالم    .  سندیکاليستی است   
کرده اند که جنبش کارگری و به           
بيان دقيقتر جنبش سندیکاليستی            

 به دنبال انقالب    ،مورد نظر ایشان  
و این البته     .  و انقالبيگری نيست    

. پدیده و خصلت جدیدی نيست               
سندیکاليسم کمتر و شاید باید گفت       
هيچگاه در طول حيات سياسی              
خود به دنبال انقالب و انقالبيگری 

 حفظ   ،محافظه کاری  .  نبوده است  
بنيادها و ارکان نظام استثمارگر           
طبقاتی حاکم همواره یک وجه              
تالش و یک خصوصيت دائمی            
این گرایش راست و سازشکار              

اما تالش برای تسری دادن      .  است
این خصوصيت رفرميستی به               

 ،سایر بخشهای جنبش کارگری           
همواره از جانب جانب گرایش             

سوسياليست کارگری     –رادیکال   
 . پاسخ خود را گرفته است

 

گرایشات رفرميستی و                                
سندیکاليستی همواره تالش کرده        
اند مردم را از تحول انقالبی و               

. انقالب کارگری برحذر دارند             
راست ترین جناحهای این گرایش       
در جامعه انقالب را مترادف با             

 خشونت و از هم                    ،خونریزی
پاشيدگی شيرازه جامعه قلمداد               

در جامعه  :  تعجب آور است   .  کنند
ای که مبنایش بر خشونت و قهر           
و سرکوب خواستهای برحق                  
کارگر و توده های مردم استوار           

 انقالب در مناسبات           ،شده است   
اجتماعی و اقتصادی و سياسی              
جامعه یک واقعيت اجتناب ناپذیر       

در نظامی که از اساس بر         .  است
مبنای خشونت و سرکوب عليه             
جسم و جان و عواطف و اذهان              

 آیا  ،توده های مردم بنا شده است         
 ،ميتوان بدون یک تحول بنيادی           

بدون یک انقالب عظيم اجتماعی        
مناسبات کار   

١٠صفحه    



١٠صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

مزدی و استثمار طبقاتی را درهم        
شکست و نابود کرد؟ آیا در                      
جامعه ایکه ابتدایی ترین مطالبات      
کارگر با سرکوب وحشيانه                     

 ،دستگاه سرکوب مواجه ميشود          
ميتوان بدون یک انقالب عظيم             

 مناسبات اقتصادی و            ،کارگری
سياسی بورژوازی و حکومت              
اسالمی را در هم شکست و نابود        
کرد؟ آیا ميتوان تصور کرد بدون        
سازماندهی یک انقالب کارگری        
این جهان وارونه سرمایه داری           
را از قاعده اش بر زمين گذاشت؟       
آیا ميتوان تصور کرد که ميليونها       
کارگر ميتوانند خود و جامعه را           
بدون یک تحول انقالبی در                      
مناسبات حاکم بر جامعه و تغيير          
حکومت و نظام آزاد و رها کنند؟         
آیا ميتوان مالکيت خصوصی بر         
توليد وسایل کار و توليد را در هم        
شکست و آن را به مالکيت                        
اجتماعی و دارایی جمعی جامعه         

 بدون آنکه نظام                 ،تبدیل کرد     
مزدبگيری را درهم کوبيد؟                     
انقالب کارگری یک تحول عظيم       
در متن تحوالت و مبارزه طبقاتی       

. امری ارادی نيست   .  جاری است 
یک تحول مادی در تاریخ                         

رضا .  تحوالت جامعه است             
رخشان فقط ميتواند موضعش را        

اما در    .  در قبال آن تعيين کند             
شرایطی که جامعه وارد دوران           

 ،تحوالت انقالبی شده است                     
مخالفت با انقالب هر نيروی                   
سازشکاری را به ضدیت با                    

سندیکاليسم .  انقالب سوق ميدهد      
اما رضا  .  را نميتوان درمان کرد     

رخشان ميتواند سندیکاليست                 
ميتواند سياست دیگری را      .  نباشد

 . اتخاذ کند

 

در قسمت بعدی این یادداشت به            
 ،زدگی"  آرمان"مباحثی از جمله      

 نقش و             ،زدگی"  ایدئولوژی"
جایگاه تحزب کمونيستی طبقه              
کارگر و تالش رضا رخشان                  
برای بسته بندی تزهای خود در           

برای یک      "چهارچوب تالش           
. پرداخته خواهد شد    "  دنيای بهتر  

* 

 

تالشهای سنديکاليسم 
برای عقيم کردن جنبش 

 ) ...١(کارگری 
 

 امروز     ،بنا به خبر دریافتى            
 نفر  ۶٠ اسفند حدود    ٢٣یکشنبه  

از دستفروشان سنندج در مقابل       
شوراى شهر تجمع اعتراضى         

 . سازمان دادند

 

مسئله از این قرار است که                  
 بنا به      ، اسفند  ٢٢دیروز شنبه      

دستور مقامات امنيتى که به               
 ماموران  ،شهردارى اعالم شده   

شهردارى اقدام به جمع آورى          
وضبط بساط این دستفروشان           

محله اى که تجمع                .  کردند
بيشترى از این دستفروشان در        
آن متمرکز است خيابان اصلى        

است و اجناس    )  فردوسى(شهر  
این دستفروشان دیروز دراین          

از .  خيابان ضبط شده است             
ميدان انقالب به طرف ميدان            

 از سه راه نمکى به                     ،اقبال
قبال این     .  طرف ميدان مادر        

دستفروشان فقط از ساعت پنج         
و نيم عصر مجاز بودند که در          
کنار خيابان بساط خود را پهن          

اما از دیروز شنبه به               .  کنند
دستفروشان اعالم کردند که              
فقط از ساعت هفت و نيم شب            
مجاز هستند که بساط شان را             

اما وقتى دیروز          .  پهن کنند    
دستفروشان از همان ساعت پنج     
و نيم شروع به پهن کردن بساط       

 شهردارى و          ،هایشان کردند    
عواملش با خشونت تمام به آنها        
حمله کرد و همه اجناس ناچيز          
آنها را ضبط و به شهردارى که       
در خيابان استاندارى واقع است      

 . منتقل کرد

 

بحث دستفروشان این است که          
از ساعت هفت و نيم به بعد                  
شب است و مردم به خانه                     

این تغيير       .  هایشان ميروند      
ساعت یعنى اینکه ما نان                      

لذا از امروز                   !  نخوریم
دستفروشان زحمتکش خودشان     
را سازمان دادند و اولين تجمع         
اعتراضى را در مقابل شوراى       

خواست .  شهر برپا کردند             
دستفروشان پس گرفتن اجناس        
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 و   ، یعنى تمامى دارائى شان          ،شان
هميچنين تغيير ساعت به همان                   

 . روال قبلى یعنى پنج و نيم است

 

 صبح شروع      ١٠تجمع از ساعت         
شد و تا ساعت یک بعدازظهر ادامه        

دستفروشان به داخل                 .  داشت
ساختمان شوراى شهر رفتند و                    
تقریبا تمام کریدورهاى داخل                       

بطورى که   .  ساختمان را پر کردند      
شریعتى رئيس شوراى شهر ابتدا             
تالش داشت که دستفروشان را از             
ساختمان شورا بيرون کند اما                       
دستفروشان او را از ساختمان                     
شوراى شهر به محل کار خود                     

دستفروشان بدنبال اجتماع     .  کشاندند
در مقابل ساختمان شوراى شهر                
اقدام به مکاتبه با شهردارى کردند و       
در نامه اى اعتراض شان را به                   
شهردارى اعالم کردند اما                             
شهردارى بجز جوابهاى بى سر و            

عمال "  پيگيرى ميکنيم  "ته و وعده       
 . کارى انجام نداد

 

دستفروشان تصميم دارند که فردا             
دوشنبه با تعداد بيشترى مجددا مقابل      

. ساختمان شوراى شهر اجتماع کنند      
دستفروشان تصميم اجتماع فردا را         
امروز دهن به دهن به همکارانشان         

 . اطالع دادند

 

یک وحشت ارگانهاى حکومتى از          
ازدحام در خيابانها بویژه در آستانه         

ترس و     .  چهارشنبه سورى است        
نگرانى دولتيها باعث شده که به                 
اقدامات ویژه حتى براى دو هفته               

ميدانند .  دراین ایام متوسل شوند        
که از روزهاى قبل چهارشنبه                
سورى به طرف سال نو جوانها            
خيابانها را کنترل ميکنند و شروع      
ميکنند به ترقه انداختن و شادى             

کنترل این جمعيت براى         .  کردن
حکومت سخت است و لذا به                    

. روشهاى پيشگيرانه رو آورده اند     
اما این وحشت حکومت و تالشش       
براى کنترل اوضاع به قربانى              
شدن دستفروشان و مصادره                   

. اموال ناچيزشان منجر شده است      
از آنجا که این زحمتکشان هيچ              
منبع درآمدى ندارند با این اقدام             
حکومت در آستانه سال نو زندگى       

دستفروشان .  شان تماما فلج ميشود   
ميگویند این عيدى دولت به ما                

 ،دولت ميگوید نان نخورید     :  است
ميخواهد ما را از یک لقمه نان               

فضا در ميان    !  خشک هم بياندازه   
دسفروشان بشدت ملتهب است و          
همه به حکومت و مقامات رژیم            

 . فحش ميدهند

 

اعضاى شوراى شهر هم صرفا            
گفتند که ما موضوع را پيگيرى            

اعضاى شوراى شهر از       .  ميکنيم
عصبانيت دستفروشان شوکه شده       

آنها ميدانند که مردم شهر         .  بودند
ميتوانند سریعا به این بهانه عليه           

 . حکومت بشورند

 

دستفروشان باید پيگيرانه                          
شهردارى و عوامل امنيتى را                

متحدانه و     .  سرجایشان بگذارند    
پيگيرانه خواست تان را دنبال                

دراین اعتراضات مردم           .  کنيد
انقالبى شهر سنندج از شما                       

 . حمایت ميکنند
 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری

  ٢٠١٠ مارس ١۴ – ١٣٨٨ اسفند ٢٣

 اجتماع دستفروشان سنندج 
 در مقابل شوراى شهر

 مجمع عمومى کارگرى 
 

کارگران در اعتراضات جارى به مجمع عمومى 
مجمع عمومى ظرف اعمال اراده ! متکى شويد

جنبش ! مستقيم و مستمر توده کارگران است
!مجمع عمومى کارگرى را تقويت و گسترش دهيد  
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شرکت صنعتی دریایی ایران                 
صدرا از قدیمی ترین شرکتهای           
کشتی سازی در ایران است که              
در دو دهه قبل از آغاز انقالب                

 توسط یک شرکت                          1357
آمریکایی بنام ایميکو تاسيس                  

این شرکت که تا قبل از            .  گردید
پيروزی انقالب توسط                                 
متخصصان آمریکایی اداره ميشد      
با تغيير حاکميت در کشور و                   

 دارای     ،برقراری نظام اسالمى        
تغييراتی در حوزه مدیریت گردید      

کشتی "و همزمان با نام جدید                  
فعاليت خود  "  سازی ایران صدرا   

براساس تغييرات    .  را ادامه داد      
جدید و براساس قانون اداره ثبت          
شرکتها ميبایستی  با کارگران                
تسویه حساب و از نو به خدمت              

اما چون در            .  گرفته ميشدند     
سالهای اوليه نيز نوعی اتحادیه            
های کارگری در بعضی از                     
کارخانه ها بصورت مستقل                    

 مخالفتهایی از       ،فعاليت مينمودند   
سوی نمایندگان کارگران با                     
اخراج دستجمعی کارگران                      
صورت گرفت که با گسترش                 
دامنه مخالفتها در ميان کارگران          
و نظر به شرایط جدید استخدام که       
ميبایست حقوق مربوط به تغيير           
نام کارخانه به کارگران تعلق                 

 ایجاد شرایط حاد                     ،ميگرفت
کارگری در شرکت کشتی سازی        
بوشهر منجر به اعتصابات                      

.  گردید 60گسترده در اوایل دهه       
اما این اعتصابات با مداخله                     
نيروهای سرکوبگر حاکميت                 
سرکوب و تعدادی از کارگران             

درست بهمين   .  بازداشت گردیدند  
دليل هم اداره کل کار و امور                   
اجتماعی بوشهر که بعنوان آلت            
بالفعل حاکميت سرکوبگر عمل            

 با تشکيل تشکيالتهاى              ،مينمود
مستقل کارگری مخالف و                         
همزمان با ایجاد شوراهای                       
اسالمى ساخته و پرداخته                          

 سياستهای سرکوبگرانه     ،حاکميت
و ضد کارگری در شرکت کشتی         

 . سازی بوشهر ادامه یافت

 

 شرکت ايران صدرا 
  طرح هاى اخراج گسترده ،مبارزات کارگران

 

 بابک زحمتکشان

 که   70دقيقا در سالهای دهه            
مدیریت کارخانه بدست خانواده    
فاسد هاشمی رفسنجانی و                   
بخشهایی از خانوادهای هزار         
فاميل در سازمان گسترش و             
نوسازی صنایع کشور با نفوذ         
خود این شرکت عظيم دریایی         

. را در اختيار خود گرفتند                  
تشکيل شوراهای اسالمی کار        
بعنوان سازمان سرکوب                     
کارگران و باوجود نمایندگانی        

 ،ساخته و پرداخته حاکميت              
شيوهای سرکوب و ضایع                  
نمودن حقوق کارگران و                     
زحمتکشان در این شرکت                 
بنحوی ادامه یافت که                             
کوچکترین اعتراضی با اخراج    
و بازداشت توسط دستگاههای        

 . سرکوبگر پاسخ داده ميشد

 

با روی کار آمدن دولت خاتمی        
در ایران که با جنجال راى                 
بيست ميليونى مردم به                          

 ،همراه بود         "  اصالحات"
کارگران خواستار تغييرات             

. اساسی در وضعيت خود بودند    
اما سياست ضد کارگرى                     
اصالح طلبان حکومتی منجمله     
شخص خاتمی ادامه همان                  
سياستهاى اقتصادى دوره                  

در ایندوره      .  رفسنجانى بود     
وضعيت کارگران نه تنها بهتر       
نشد بلکه در همان سالها نيز              
بطور محسوسى وضعيت                  
معيشت کارگران پائين آمد و            
فقر بر زندگى شان سایه                       

طبعا کارگران     .  انداخته بود    
شرکت کشتی سازی صدرا               
مانند دیگر بخشهاى طبقه                   
کارگر تاوان وضعيت بحران          
اقتصادی حکومت را                            

 .  ميپرداختند

 

احمدی نژاد   "  دولت مهرورز  "
نيز که برای سکانداری امور           
کشور بدنبال راه حلهایی از               

 و  ،درون چاه جمکران ميگشت    
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بدليل ماهيت امنيتی و نظامی این               
دولت نيز که اکنون بر اقتصاد                     
کشور چنگ انداخته بودند و  در                 
راستای اختالف ميان دو طيف حاکم      
سرمایه داری یعنی باند هاشمی و             
باند احمدی نژاد که همان فرماندهان      
سپاه و نيروهای امنيتی و اطالعاتی        

 شرکت ایران صدرا با      ،کشور بودند 
معضل دیگری در تغيير مدیریت              

از آنجا که دامنه            .  روبرو گردید   
اختالف ميان دو جناح سرمایه داری      
فقط بر سر چگونگی شيوه های                  

 شيوه  ،بهره کشی از کارگران است       
اخراج تنها روش پيشروی مدیریت        

تا اینکه سهام        .  این کارخانه بود       
شرکت صدرا در بازار بورس به             

 700قيمت نجومی و تنها اسمی                 
 5ميليارد تومان فروخته شد که تا              

سال پيش بزرگترین خرید و فروش        
و .    در بازار سهام ایران بود است         

چون مدیران جدید کارخانه را                     
نيروهای امنيتی تشکيل ميداد در               

 موج اخراج      1387ماههای پایانی      
 کارگر صدرا آغاز و بحران            600

کارگری در بوشهر به اوج خود                 
 . رسيد

 

درست در روزهای آخرین همين             
سال تظاهرات گسترده ای در برابر        
استانداری بوشهر صورت گرفت که   
با سرکوب شدید نيروهای امنيتی در       

 88روز پنجم و ششم فروردین                   
 و   88با پایان نوروز        .  روبرو شد  

 و  19آغاز سال جدید در روزهای          
 فروردین ماه  براثر برخورد               20

نيروهای امنيتی و قوای سرکوبگر         
در برابر استانداری بوشهر تعدادی        
زخمی و تعدای از کارگران و                     
روزنامه نگاران در استان بوشهر           
توسط وزارت اطالعات کشور                  

از ميان بازداشت       .  بازداشت شدند   
شدگان بجز یکی از روزنامه                       
نگاران که ماهها بعلت آنچه که                   

خوانده "  انتشار اخبار کارگری         "
ميشد در پشت ميله های زندان قرار        

 بقيه با وثيقه هایی سنگين               ،گرفت
 . آزادشدند

 

علی افراشته از گماشتگان حکومتی      
که در راس استانداری بوشهر                     
بعنوان والی حکومت به مزدوری           
بی جيره و مواجب مبدل شده بود در    
مصاحبه ای با مطبوعات کارگران         
و روزنامه نگاران حاضر در                      

ارتباط با    "صحنه درگيری را به             
متهم نمود و دستگاه              "  بيگانگان

سرکوبگر قضایی نيز پرونده                
هایی را چون شمشير داموکلس و        
ایجاد ترس و وحشت باالی سر             

ولی باینحال     .  کارگران گذاشت    
اینحرکت نيز بی نتيجه نبود و                 
اولين نتيجه این حرکت کارگری          
که در برابر اخراج صورت                    
گرفته بود باعث تغيير استاندار             

. وقت بوشهر علی افراشته گردید       
موجی از بحران کارگری در                 
بوشهر به دیگر بخشهای جامعه           

معلمان در بوشهر و     .  سرایت کرد 
در کنار آنان دانشجویان                             
دانشگاهها نيز به مطالبات صنفی       
خود شکلی سياسی دادند و شاید             
این اولين موجی بود که توانست           

. حاکميت را بوحشت اندازد                    
کارگران بسر کار بازگشتند و بعد       
از گذشت دو ماه از سرکوب                    
فروردین ماه اینبار نمایندگان خود      
فروخته کارگران در شورای                 
اسالمی کار با اخراج کارگران             

. بمدت یکسال موافقت نمودند                
قرارشد که بعد از یکسال با                       
کمکهایی که ذخيره صندوق                    
بازنشستگی داده ميشد حقوق ایام         
 . بيکاری کارگران پرداخت گردد

 

در سال جدید که اکنون روزهای          
 مدیریت   ،پایانی آن را ميگذرانيم       

شرکت ایران صدرا در بوشهر             
بدست فرماندهان قرارگاه خاتم             
االنبيا قرار دارد و مدیریت جدید          
در آستانه سال جدید با دادن یکماه        
مرخصی نقشه اخراج کارگران           
ازطریق ترفند خرید خدمت                     
کارگران و آنهم با دادن پولهای              

 . اندکی را دارد
 

با توجه به بحران پيش روی در             
سال نو باید انتظار موجی از                    
بيکاری و فقر شدید اقتصادی در          

این .  استان بوشهر را داشته باشيم      
در حالی است که شکایت                           
کارگران فاقد نمایندگان واقعی و          
در نبود تشکيالت مستقل                            

 بيم آن ميرود در سال             ،کارگرى
نو نه تنها کارگران شاهد چشم                
اندازی اميدوار کننده در باره آینده      

 بلکه   ،و ثبات شغلی خود نباشند          
بدست نمایندگان آلت فعل سرمایه        
داری حاکم در شورای اسالمی             
کار موج بيکاری با اخراج صدها       
کارگر ميتواند چشم انداز نااميدی       

  *.در سال جدید باشد
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از اواخر هفته گذشته تابحال                   
دوباره شهر تهران به صحنه                  
تشدید انواع فشارهای پليسی و              
نظامی از جانب حکومت اسالمی       

به محض تاریک   .  تبدیل شده است  
شدن هوا انواع دستجات مزدور           
بسيجی و پاسدار مسلح به باطوم،        

 ،گاز فلفل و سالحهای سرد و گرم      
در حاليکه از جانب تویوتاهای              
سپاه که در محل پارک شده اند               

 بعنوان گشت   ،مورد حمایت هستند  
های ایست و بازرسی در ميادین،        
خيابانها و مراکز اصلی شهر                 

شهر به حالت         .  مستقر ميشوند    
حکومت نظامی در آمده  و با                   
ایجاد مانع در خيابانها به کنترل و        
تفتيش خودروها و افراد                             

این اوباش  .  ميپردازند"  مشکوک"
با برنامه ریزی و سازماندهی                
منظم توسط سپاه پاسداران تقریبا         
 . در تمام نقاط شهر مستقر ميشوند

 

اما نظاميگيرى به خيابانها و                   
بنا به   .  محالت محدود نشده است      

 حکومت اسالمی در     ،اخبار موثق 
وحشت از اعتصابات و مبارزات       

 اخيرا بر افزایش                      ،کارگری
مزدوران بسيجی در کارخانه ها          
و مراکز صنعتی تمرکز یافته                 

در مجتمع صنعتى ایران          .  است
خودرو به مزدوران بسيجی که             
کارشان جاسوسی، سرکوب و              
ایجاد فضای رعب و وحشت عليه       

  انواع پاداشها،          ،کارگران است   
؟ و پولهای باد             !حق ماموریت    

اخيرا .  آورده پرداخت ميشود           
پایگاه بسيج مقداد را که عمدتا                
متشکل و سازماندهی شده از این         
نيروهاست را در پيکان شهر و             
منطقه ایران خودرو بشدت فعال          

روی کارتهای شناسایی   .  نموده اند 
سربازان گمنام   :  اینها نوشته شده    

بعبارتی اینها همان       !  امام زمان   
ارازل و اوباش مزدور، فاالنژها        

 

 !تهران در حکومت نظامی اعالم نشده 
 

  نا زنين اکبری

و باندهای لمپن اسالمی هستند         
که از طریق سرکوب و جنایت        
عليه کارگران و مردم                            

 .  آزادیخواه نان ميخورند
 

از جمله دیگر مراکز شهر                   
تهران که تحت کنترل های                 
شدید پليسی و حکومت نظامی         
اعالم نشده است و صحنه                    
درگيری و برخوردهای جوانان     

 ميتوان  ،با این اوباش بوده است     
از اتوبان محمد علی جناح در           
ميدان آزادی، مناطق جنوب              
شرقی تهران و افسریه، یافت           
آباد و شهرک وليعصر و بازار        

 تير و وليعصر،       7آهن، ميدان     
آریاشهر و بلوار کاشانی نام               

با اینحال، اما جوانان و            .  برد
مردم با خشم و تنفر، با مقاومت       
روزافزون در اشکال متنوع در     
کمين و تقابل تا نابودی کامل              

 . حکومت اسالمی آماده اند
 

همه ميدانند این لشکر کشى در         
آستانه چهارشنبه سوری و ایام         
سال نو از وحشت تجمع و                    
شادى و اعتراض جوانان و                
مردم عليه حکومت و سياستى          

همه .  براى ممانعت از آنست         
ميدانند هر روز حکومت باید با       
سرکوب و حکومت نظامى و            
آماده باش طى شود و گرنه زیر       
فشار اعتراضات انقالبی و                

اما .  کوبنده ساقط ميشود               
حکومت نظامى ابدى ممکن              

این سياست نميتواند           .  نيست
جوانان و مردم به جان آمده از          
حکومت اسالم و خدا، از                      
سرمایه داری و فقر، از                         
گرسنگی و تحقير و محروميت،     

. از آپارتاید جنسی را ساکت کند     
این نمایش وحشت از سرنگونى     

 .  حکومت اسالمى است

24/12/88 
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 ما به جمهوری اسالمی و نمايندگان فرهنگی اش 
 !اجازه جوالن دادن در خارج کشور را نميدهيم

 

 
 

 

 فخری جواهری                                                

 

در اول فوریه ما فعالين حزب اتحاد کمونيسم کارگری و جمعی از                                  
آزادیخواهان و برابری طلبان و چپها برای اعتراض به برپایی کالسهای                 
بهروز افخمی در تورنتو با فریادهای مرگ بر جمهوری اسالمی و                              
خواست محاکمه سران رژیم اسالمی به جرم جنایت عليه مردم در ایران به     
مقابله با حضور نمایندگان و فرستادگان رژیم آدمکشان اسالمی در تورنتو             

 .ما اجازه ندادیم که این ایادی رژیم به هدفش دست یابد. شدیم

 

در .  بهروز افخمی یکی از مبلغان فرهنگی و سياسی رژیم اسالمی است                 
در تصویب  .  دوره ای یکی از نمایندگان مجلس شورای اسالمی بوده است           

کسی .  و تایيد قوانين ضد انسانی و ظالمانه عليه مردم نقش داشته است                      
است که از زندگی خمينی جنایتکار فيلم ساخته و تالش کرده است که این                   

 با کلماتی مانند     ، رهبر تروریسم اسالمی را     ،سرکرده آدمکشان اسالمی را    
  .به مردم حقنه کند" فرزند صبح"

 

رسالت هنری بهروز افخمی در این فيلم اخيرش تطهير چهره کریه و ضد                
واقعا مضحک است در شرایطی که مردم عکسهای            .  انسانی خمينی است   

 این فرستاده   ،خمينی و خامنه ای و قرآن را در اعتراضاتشان آتش ميزنند              
اش را به خورد مردم         "  نازنين"جهل و خرافه اسالمی ميخواهد خمينی             

در شرایطی که مردم در حال زیر پا له کردن تمام سنت و تاریخ و                      .  دهد
 افخمی ميکوشد این سمبل جنایت را دو باره علم                   ،رسالت خمينی هستند    

به بد   .  واقعيت این است که بهروز افخمی دیر به ميدان آمده است                     .  کند
مردم در پروسه سرنگونی رژیم اسالمی و         .  صحنه ای هم پا گذاشته است       

افخمی و هيچ کدام از نمایندگان رژیم                 .  بزیر کشدین سمبلهایش هستند        
نميتوانند سدی در مقابل این مبارزات تاریخساز مردم آزادیخواه در ایران               

  .باشند

 

ما فعالين حزب اتحاد کمونيسم کارگری در کانادا اعالم ميکنيم که اجازه                   
این .  فعاليت فرهنگی به سود ماشين آدمکشی رژیم اسالمی نخواهيم داد                  

ما دوشادوش مردم ایران این رژیم         .  رژیم صد و بيست هزار اعدام است         
. جنایتکار کثيف مذهبی و ضد زن و ضد کارگر را سرنگون خواهيم کرد                

  .آن روز دور نيست
 

ما اعالم ميکنيم که تک تک سران رژیم و تمامی عاملين این رژیم را                           
من بعنوان یک شاکی خصوصی جمهوری اسالمی           .  محاکمه خواهيم کرد   
 ماهه ام مدتها را در سلول انفرادی رژیم زندانی و               ٢٢که به همراه دختر      

 بعنوان خواهر کسی که بهترین سالهای جوانيش را در                        ،اسير بوده ام     
 بعنوان کسی که هزاران تن       ،زندانهای جمهوری اسالمی شکنجه شده است      

 در این دادگاهها به       ،از شریفترین رفقایم را در این سالها از دست داده ام               
عنوان یک شاکی خصوصی شرکت خواهم کرد و گوشه ای از تاریخ سياه              

 * .و جنایت رژیم را برای همگان برمال خواهم کرد

 دست مذهب 
! از سر مردم کوتاه  



١٣صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

 سالم و خسته              :کامران پايدار    
نباشيد، مایلم قبل از هر چيز از              
پایان سال و دستمزدها شروع                

حکومت و شورای عالی             .  کنم
کارش مبنای دستمزد کارگران در     

 هزار تومان   303 را   1389سا ل   
گفته اند اما و          .  اعالم کرده اند      

اگری در آن نيست، تجدید نظر              
آیا این مبلغ        .  هم نخواهند کرد       

پاسخگوی نياز زندگی کارگران          
هست، مبنای محاسبه چه بوده و           
با توجه به افزایش گرانی و تورم         
در سال جدید چه پيامدهایی خواهد   

 داشت؟

 

مشکل :  کارگر مهر کام پارس           
دستمزدهای پایين و حتی                           
نپرداختن آن از مشکالت اصلی           

اینها کارگر را    .  ما کارگران است   
. به نابودی و فقر مطلق کشانده اند      

خودتان قضاوت کنيد در همين              
تهران خراب شده برای اجاره               

 متری در حاشيه    30یک آپارتمان   
و اطراف و جنوب شهر حداقل              

 هزار    200 تا       150باید ماهی       
دیگر .  این بماند .  تومان کرایه داد   

هزینه های زندگی چی؟ از خورد        
و خوراک و پوشاک و لباس، تا             

چقدر ...  بيماری و بهداشت و              
من فکر ميکنم مالک              .  ميشود

دولت و سرمایه دارها برای                    
محاسبه دستمزدها فقط در حدیست     
که ما زنده بمانيم تا دوباره فردا              

روز از نو و     .  در خدمتشان باشيم   
روزی از نو تا برایشان ثروت               
بيشتری توليد کنيم تا بيشتر                       

 تا بيشتر گرسنگی     ،تحقيرمان کنند 
و محروميت را به خانواده هایمان      

چرا باید فقط حکومت  . تحميل کنند 
و پولدارها قانون کار و ميزان                
دستمزدها را تعيين کنند و                         
بنویسند؟ پس ما این وسط چکاره         
ایم؟ اگر شما برای خرید یک                   
بيسکویت یا نوشابه به سوپری در       
محلتان مراجعه کنی قيمتش را              

و .  ميگویند اینقدر .  تعيين کرده اند  
حاال من که در این ميان فروشنده         
نيروی کار، جوانی و عمر و                   
سالمتيم هستم چرا باید دیگران             
برایم تعيين کنند که چقدر می                  

 

 گفتگو با يکی از کارگران 
 ! مهر کام پارس ايران خودرو

 فروشم و چقدر نيا ز دارم؟ 

 

این کالهبرداری و دزدی و                
آخر با     .  جنایت آشکار است        

 هزار تومان در کدام                   300
ناکجا آباد ميشه زندگی کرد؟ آیا       
آخوندها، نمایندگان مجلس،               

آیا اینها  ...  پاسدارای آدم کش و      
 هزار تومان     300هم با ماهی       

زندگی ميکنند؟ آیا اینها هم مانند      
ما از صبح تا شب کار و توليد            
مفيد انجام ميدهند یا دستشان به         
خون جوانان مردم آغشته است؟     

 من  ،تجدید نظر که نميکنند هيچ     
فکر ميکنم در سال جدید با                   
اجرای طرح یارانه ها و نقشه           
های جنون آميزی که دارند                 

 . اوضاع قطعا بدتر خواهد شد

 

سال پيش عده      :  کامران پايدار  
ای از فعالين کارگری تومار             
نوشتند، به دستمزدها اعتراض       

 نتيجه چه شد؟ به نظر            ،کردند
 شما را ه حل چيست؟

 

ما اول   :  کارگر مهر کام پارس      
باید تکليف خودمان رو روشن         

بحث من این است                   .  کنيم
ميخواهيم به خودمان دلخوشی         

 خودمان رو سرگرم کنيم      ،بدهيم
یا نه واقعا ميخواهيم کاری                  

 30.  کرده باشيم و نتيجه بگيریم     
سال ميشه  این حکومت هر                
کاری دلش خواسته کرده و با            
هيچ سحر و جادو جنبلی هم از          

. خر شيطان پایين نخواهد آمد           
پارسال بر  .  خيالتان راحت باشد  

سر افزایش دستمزدها تومار             
 عده ای هم امضا                     ،نوشتند
 آخرش ما که نفهميدیم            ،کردند

اگه شما نتيجه ای دیدید      .  چه شد 
اسالو و   .  ما رو هم خبر کنيد           

سندیکای واحد ميگند بابا                     
خواسته های ما اصال صنفيه             
ربطی به سياست و حکومت              

. نداره ببين چکارشان کردند             
حاال شما ميخواهی با یک ورق       
کاغذ و چند تا امضا این                          

١۴٣شماره   
 ساله آدم ميکشه     30حکومت رو که     

رو به سر عقل و انسانيت بياوری؟           
همين شرکت مهر    .  این شدنی نيست   

کام خودمان اگر در اجرا و تحویل            
 اگر فقط چند             ،بعضی سفارشات    

 ميدانيد ایران         ،ساعت تاخير کنه        
خودرو دهها ميليون تومان ضرر             

. شاهرگشان اینجاست   .  خواهد کرد   
کافی است  .  قدرت ما هم همينجاست    

ما بتوانيم به شکل منطقی و درستش        
. کار را بخوابانيم و تعطيل کنيم                  

خواهش و تمنا و نامه نویسی هم                 
ببين چطور تسليم         .  نيازی نيست    

مثل اینکه بد هم نگفته         .  خواهند شد  
بيدلی در همه احوال خدا با او            :  اند

بود او نميدیدش و از دور خدایا                   
خالصه کليد کار، تصميم و       !  ميکرد

اگر .  قدر ت در دست خود ماست            
 . بخواهيم

 

 حاال که تصميم و            :کامران پايدار  
قدرت در دست خود کارگران است         
پس مشکل کجاست پس چرا اقدامی         

 نميشود؟

 

این مسئله   :  کارگر مهر کام پارس        
بيکاری .  جوانب زیادی دارد               

وحشتناک و گسترده در جامعه، فقر        
زیاد، سرکوب و سانسور،                             
قراردادهای سفيد و موقت کار،                  

همه اینها هر   ...  اخراج های فوری و   
کدام به نوبه خودش نقش و تاثير                 

تا پراکنده  .  دارد که ما متفرق باشيم       
و متفرق هستيم البته اوضاع همين           

. هم نيست بلکه بدتر هم خواهد شد            
این جانوران حق زندگی و زنده                  
ماندن را از ما و خانواده هایمان                 

فقط .   نابودمان کرده اند       ،گرفته اند  
راه خوشبختی و نجاتما ن یک چيز          
است و آن اینکه بتوانيم بر این                      

خودتان فکر    .  مشکالت غلبه کنيم      
کنيد زمانی که حتی کارگران یک             
ساعت کار را تعطيل می کنند چه              

 ... لرزه ای بر جانشان می افتد و

 

شيفتهای کاریتان چه   :  کامران پايدار 
 شيفته کار         2شد؟ چند ماهيست             

 شيفت  2با پایان سال تکليف     .  ميکنيد
 کاری چه خواهد شد؟

 

قبال کارمان  :  کارگر مهر کا م پارس     
این چند ماه    .   ساعته بود   8 شيفت    3

که کارمان با زور و فشار دو شيفت         

 ساعته شده خيلی سخت و                  12
 ساعت در           12.  سنگين است     

 دو سه ساعت هم ایاب و       ،کارخانه
 چند ساعتی هم    ،ذهاب تا محل کار   

در خواب و خستگی در منزل                 
البته با جيب خالی و شرمندگی در       

هنوز تصميمی     .  برابر خانواده    
برای بازگشت به دو شيفت کاری        

فکر .  به روش قبل گرفته نشده            
ميکنم حضرات بدشون نيامده،             
اینطوری بيشتر حال ميکنن و                

 . پول بيشتری به جيب ميزنند

 

هفته پيش مجمع      :  کامران پايدار  
. عمومی سهامداران تشکيل شد           
 جریان چی بود، به کجا ختم شد؟

 

جریان :  کارگر مهر کام پارس           
هيچی نبوده و به هيچ کجا هم ختم         
نشده و پا در هوا به اميد امام                     

این بيشرفها در      .  زمان رها شده     
 هزار   300 آمدند مبلغ         82سال   

تومان سهام از قرار هر سهم                   
 تومان را با زور و                              600

. عوامفریبی به کارگران فروختند     
همان موقع منتی هم بر سر ما                 
گذاشتند که آره هر سهم را به ما             

 تومان تخفيف       200کارگران با       
ميگفتند به کارفرماها   .  فروخته ایم 

.  تومان فروخته اند         800سهمی    
قرار .  البته بعدا معلوم شد دروغه      

 هزار تومان را            300بود این        
قسطی بپردازیم اما به سال                       
نکشيده همه را یکجا و نقدی از              

 سال  6در این   .  حقوقمان برداشتند 
 تا  25هم یک یا دو بار هر دفعه            

 هزار تومان بعنوان سود سهام      30
به ما داده اند و حاال با                                    
ورشکستگی ایران خودرو و                 
هزار بدبختی که خودشان به بار           

 تومانی در     600آورده اند سهام        
.  تومان هم رسيده       80بورس به      

این یعنی هيچی دیگه، پولهای ما          
باد هوا وحوش سرمایه داران شده      

مجمع .  و دود شد و هوا رفت                
 .ميخواد چکار کنه من نميدانم

 

با فرا رسيدن پایان    :  کامران پايدار 
سال از هم اکنون موج گسترده               
اخراجها و بيکارسازیها شروع            
شده  وضعيت در مهر کام پارس           

 چگونه است؟

 

  ١۴صفحه 
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چندی .  ما هر ساله شاهد اخراج و تعدیل هستيم  : کارگر مهر کام پارس 
 نفری را اخراج ميکنند اما هنو ز              1000پيش شایع شده بود حدود          

آنچه مسلم است حتما تعدیل و اخراج خواهيم        .  قطعی و مشخص نيست   
تعدادی از نيروها حتی با داشتن چندین سال سابقه کار در                      .  داشت

 . اینها بيشتر در لبه تيغ اخراج هستند. اینجا هنوز روزمزدی هستند
 

اخيرا نحوه محاسبه و پرداخت ساعات اضافه کار                :  کامران پايدار  
 اجباریتان در ایام تعطيل تغيير کرده، چرا، چطور شده؟

 

 در تمام ایام تعطيل با توسل به زور و تهدید به            :کارگر مهر کام پارس   
تا قبل از این مبلغ اضافه کاری در          .  اخراج ما را به سر کار ميکشند        

 برابر مبلغ روزهای عادی محاسبه و پرداخت            5/1روزهای تعطيل    
کار در روزهای     .  حاال لطف نموده و کرم بخشی کرده اند                .  ميشد

تعطيالت را هم     .  تعطيل دیگر هيچ تفاوتی با روزهای عادی ندارد              
البته آنهم با کار        .  عين روزهای عادی محاسبه و پرداخت ميکنند               

 . *شکنی، با جر زنی و با تاخير

 

 !″آقا″رفسنجانی مظلوم و منتر 
 

 سعيد مدانلو

 . خامنه ای یک کلمه نگفت که دل رفسنجانی را خوش کند

 

 

 

 

 

 
 

نم پس  ″  آقا″او اتفاقًا خيلی دلش ميخواهد این قيافۀ افسرده اش را وقتی             
حاال کار سبز شده اینکه برای مظلوميت               .  نميدهد مردم تماشا کنند       
بودن هرچه  ″  بچه زرنگ امام  ″او از بابت     .  رفسنجانی روضه بخواند  

احساس سعادت دنيوی و اخروی در گذشته می کرد را دارد تقاص                      
خامنه ای هيچ چيزی نگفت که رفسنجانی بتواند با آن گره              .  پس ميدهد 

 . ای از بسياری گره های کور کارش باز کند

 

آخر نارفيق  :  گویی رفسنجانی در حالت نزار دارد توی دلش ميگوید              
اینهمه خاطره ازت تعریف کردیم، اینهمه لفت و لعابت دادیم،                                  

الاقل یک چيزی بگو ما بتونيم به مردم                !  جایگاهتو محکمتر کردیم    
اینو گفت بلکه خالیق بگن توی این دم و دستگاه امام                          ″  آقا″بگيم   

ما را کنار خودت می نشانی      !  فرموده ما هنوز داریم  آدم حساب ميشيم       
 و به نفع جنتی و اشقيای کربال حرف ميزنی؟ 

 

١۴٣شماره   
جناح حاکم برای رفسنجانی و                      
جماعت سبز حکم رقيبی را دارد که        
شيشه عمر جمهوری اسالمی دست        

منتها این واقعيتی نيست که        .  اوست
رفسنجانی را نزار و پریشان حال             

علت، آن واقعيتی است که           .  ميکند
خامنه ای بی کم و کاست جلوی                   

. راه دیگری نيست   .  چشم او ميگيرد   
رفتاری جز این با مردم به بقای                  

 . عمر جمهوری اسالمی پا نميدهد

 

بدون افکندن خوفهای عظيم در دل          
مردم و پياده کردنشان از خر                        
براندازی حکومت ادامۀ جمهوری          

رفسنجانی .  اسالمی ممکن نيست         
                       ِ مادامی که بتواند حکم نق زن
مظلوم بارگاه را بازی کند از بابت           
آن احساس بهتر و خاطرِ جمع تری          
نسبت به هر وضعيت دیگری که               
هر دم احتمال قرار گرفتنش در آن            

 . وجود دارد خواهد داشت

    

 !داستان صبر ايوب

در قرآن آمده است، ایوب  که آدم                
خوبی بود و مال و منال زیادی هم             
داشت و هميشه نهار را با بندگانش           
ميخورد و پرستندۀ بيوقفۀ خدا بود             
را، خداوند عرش کبریا محض جا            
گذاشتن چشم شيطان به روز مفلسش      

 . انداخت

 

به )  ایوب(گفت شيطان به خدا که او       
اندازه کافی و الزم استقامت و صبر        
برای گذراندن دار مکافات ترا                    
نخواهد داشت و فرمانروای کبریا            
فرمود بِکش ایوب این مکافات                    
دنيوی را هرآنچه شدید تر، تا من               
چشم این شيطان عليه لعنه را جا                 

بکش نکبت و مصيبت را تا      .  بگذارم
جایی که کرم بگذاری و تعفن کنی و        
کسی حتی حيوانات مشامشان  به               

ایوب صبر کرد   .  شميم تو آزده نکنند   
و مقاومت به خرج داد و از بندگی             
محض خدا هيچ نکاست و همچنان           
شکرگزار بود و هر زمان بيشتر و           

تا آنجا که دیگر شيطان                 .  بيشتر
جلوی خدا لنگ انداخت و پس از آن         
انواع نعمات حق تعالی به ایوب                 

 .باریدن گرفت

  

این آنچيزی است که ميرحسين                   
موسوی آنرا در قرآن خوانده و                   

این معنی صبر و           .  آموخته است   

مقاومتی است که او از مردم                   
خواستار است تا خودشان را در           

 .سال جدید  برایش آماده کنند

 

. سياستشان از روی کتاب است            
قرآن و ادعيه جات بی جهت                    

باالخره .  برایشان نازل نشده            
نميشود .  اوضاع خراب است           

حرف بی حساب و کتاب تحویل            
هر لحظه کل حاکميت      !  مردم داد 

به سبب خاصی ميتواند بيافتد سر         
اینجا تنها      .  یک تندپيچ دیگر          

ِ  صبر                سياستِ  تقاضایِ  داشتن
ایوب از مردم ميتواند کاربرد                 

 . داشته باشد و بس

 

اتفاقًا کل جریان اصالح طلبی                
حکومتی از بدو فعال مایشاء                   
شدنش تاکنون وظيفه اش در                    
خواستِ  داشتنِ  صبر ایوبی از              
مردم بود بلکه روزی خداوند                 
چشم شيطان را جا بگذارد و                    
رستگارشان کند و از آسمان                    
برایشان طال و جواهر ببارد                    

خداوند .  همچنان که بر ایوب بارید    
عرش کبریا این حرفها را بی                  
 . خود و بی جهت در قرآن نياورده

 

داستان ایوب شاید از کهن ترین            
جایش در  .  افسانه های بشری باشد   

همان قرآنی است که هزار و                   
چهارصد سال پيش در ميان قبایل        

این افسانه را      .  بدوی پدیدار شد     
نميتوان به یک جنبش تعرضی              
اجتماعی و سياسی قرن بيست و           
یکمی از نوع آنچه که در آن                     

 . مملکت ميگذرد انداخت

 

 ٢٠١٠شانزدهم مارس 

 

 *** 

 گفتگو با يکی از کارگران 
 ...مهر کام پارس ايران خودرو 



١۵صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

در حزب کمونيست ایران تالشى        
براى تغيير شعار استراتژیک این      

 ، برابرى    ،آزادى"حزب یعنى          
در جریان     "  حکومت کارگرى    

در پاسخ بهروز ناصرى به      .  است
 بجز خود بحث برسر   1مطلب من  

کمونيستى و مارکسيستى بودن یا        
 نکات مختلفى      ،"برابرى"نبودن   

از جمله نقد دیدگاه منصور                       
 ،حکمت از دریچه این شعار                  

 شعار    ،خواندن آن   "  ليبراليستى"
 جدائى    ،تاکتيکى یا استراتژیکى       

تعدادى از کادرها در آوریل                    
 از حزب کمونيست                       ١٩٩٩

 ،کارگرى دوران منصور حکمت      
اشاره اى به ایده آليسم و                               

 و غيره               ،ماتریاليسم تاریخى      
به یک معنا این      .  طرح شده است   

بحث دم هائى دارد و از موضع             
سياسى و چه بسا محاسبات                       

. سياسى خاصى مطرح ميشود             
بخش اول این مطلب به دفاع از             
برابرى بعنوان یک مفهوم عميق         
کمونيستى و نقد دیدگاههاى چپ           
رادیکال دراین زمينه اختصاص         
دارد و در بخش دوم بطور موجز        
به نکات دیگر پرداخته خواهد               

 . شد

 

 !هدف کمونيسم برابرى نيست

بهروز ناصرى مدعى است که             
کمونيستها نباید بعنوان جنبشى              
برابرى طلبانه خود را معرفى               
کنند و در مقابل مسائلى مانند؛                

برابری   "،"برابری انسانها        "
برابری   "،"اجتماعی و اقتصادی    

" برابرى"و خود       "  زن و مرد      
بعبارت .  عالمت سوال ميگذارد      

دیگر کمونيسم جنبشى بر عليه              
 جنبشى      ،برابرى انسانها است          

براى نابرابرى اقتصادى و                      
 جنبشى عليه             ،اجتماعى است      

 و اساسا   ،برابرى زن و مرد است     
جنبشى است براى ابدى کردن               

از نظر بهروز ناصرى    .  نابرابرى
به "جامعه کمونيستى که در آن              

هر کس به اندازه استعدادش و به          
متحقق "  هر کس به اندازه نيازش      

 کمونيسم و برابرى
 بخش اول  -پاسخ به بهروز ناصرى

 

 سياوش دانشور

 به معنى تحقق                ،شده است     
برابرى انسانها نيست بلکه تازه     
امکان مادى بروز نابرابرى             

و نتيجه   .  انسانها پدیدار ميشود    
ميگيرد اساسا نيازى به این                
نيست که انسانها برابر باشند            
چون ماهيتا نابرابر اند و این             

" برابرى در نابرابرى     "را با      
بهروز ناصرى   .  موجز ميکند  

با اشاراتى به یک مطلب آلن             
وود تروتسکيست و همينطور         
استنباط مشابهى که شخصا از         

 به این نتيجه             ،برابرى دارد    
ميرسد که برابرى مفهومى                
کمونيستى نيست و اساسا                    
کمونيسم هدفش ایجاد جامعه اى     

  .برابر نيست

 

 برابرى و يکسان بودن
Equality          در زبان فارسى

تنها به برابرى ترجمه نشده               
 ،"مساوات"کلماتى مانند    .  است

نيز "  یکسان بودن    "،"تساوى"
به همين معنا بکار رفته اند که          
همان دقت مفهومى را بيان                

اما این عبارات که           .  نميکنند
بيشتر قلمرو حق و حقوق را             
منعکس ميکنند با برابرى                   

مثال .  کمونيستى تفاوت دارند       
وقتى از متساوى الحقوق بودن       
در هر قلمروى سخن گفته                  
ميشود صرفا به برابرى                      
مشروط  در قبال قانون داللت          

چون حق بطور واقعى         .  دارد
رابطه روشنى با مالکيت و                
جایگاه اقتصادى فرد در جامعه      
دارد و در جامعه بورژوائى             
حتى آنجا که قانون حق برابر           
را براى شهروندان تصریح              

 متساوى الحقوق بودن          ،ميکند
. بخودى بيانگر برابرى نيست       

اگرچه متساوى الحقوق بودن          
در قياس با صراحت قانونى              
نامتساوى الحقوق بودن بهتر و       

 اما زمانى که             ،پيشرو است    
تحقق مادى حق تابعى از                     
رابطه هر فرد با مالکيت و                 
مکان اجتماعى و طبقاتى اش           

١۴٣شماره   
 ، در نتيجه حقى صورى                   ،است

یا وقتى از     .   و نسبى است       ،محدود
یکسان بودن به معنى دقيق کلمه                 

 در باره ابعاد و         ،سخن گفته ميشود    
اندازه و مشخصات یکسان بکار               

مثال در توليد انبوه هر کاال          .  ميرود
و قطعه و ماشين با فرم و سایز و                 
مقاومت و وزن و مشخصات درونى     

. و بيرونى و ظاهر یکسان روبروئيم     
برابرى اما به هيچکدام از این                      

معنى برابرى   .  تعابير اشاره ندارد     
انسانها این نيست که انسان اعم از             

 و یا   ، پير و جوان   ، کودک ، مرد ،زن
 باید قابليت     ،رده هاى مختلف سنى       

ها و استعدادها و نيازها و اشتها و              
ظرفيتهاى فکرى و جسمى برابر و          
یا محدودیت هاى فکرى و جسمى             

و اگر نداشته       !  برابر داشته باشند      
 ، که در دنياى واقعى ندارند           ،باشند

 ؟!اند" نابرابر"پس ذاتا على االبد 

 

استداللهاى بهروز ناصرى عمدتا            
براساس فرض گرفتن برابرى با               

 ، اشتباه گرفتن ایندو    ،"یکسان بودن "
و یک تلقى استانداریزه شده از بشر         

مثال چون مرد      .  و نيازهایش است     
نميتواند پریود شود و یا نميتواند                 

 و یا توان فيزیکى اش با       ،حامله شود 
 پس برابرى زن و        ،زن یکى نيست   
این تيپ استدالل که    !  مرد معنا ندارد  

" یکسان بودن "بطرز بسيار گویائى     
 منشا  ،اشتباه ميگيرد "  برابرى"را با   

و .  مخالفت ایشان با برابرى است          
این اتفاقا شباهت زیادى دارد با                   
همان درک السال در توزیع بى کم           
و کاست محصوالت کار اجتماعى          

و دقيقا بحث        .  بين توليد کنندگان       
توزیع بى کم و کاست السال را با               
برابرى اشتباه ميگيرد و براساس             
این درک وارونه ميگوید مارکس             

در .  منتقد برابرى بوده است                   
صورتى که این اوست که هم درک          
مارکس و هم درک السال را                         
وارونه ميفهمد و به این نتيجه                       
ميرسد که کال مارکسيسم و کمونيسم       

  .مخالف برابرى است

 

اما در ادبيات مارکسيستى بکرات            
 از برابرى نقد       تلقى هاى مشخصى    

یک منشا نتيجه گيرى         .  شده است  
ایشان و یا کسانى مثل آلن وود شاید          

مثال کمونيسم کارگرى     .  همين باشد  
مارکس و انگلس و کمونيسم                         
کارگرى منصور حکمت منتقد                   
آزادیخواهى و برابرى طلبى                        

چون این        .  بورژوازى است       
آزادیخواهى و برابرى طلبى                  
چيزى نيست جز آزادى استثمار و      
برابرى حقوقى بورژوا در                       

 تعيين موازین و قانون             ،تجارت
 و سلطه           ،براساس این منافع          

فرهنگى و اخالقى و ایدئولوژیک       
اما هيچ   .  در جامعه براین اساس       

جا در مارکسيسم این دیده نميشود        
که برابرى تاریخا همين بوده و              

نگرش مادى و   !  همين خواهد ماند  
ماتریاليستى به تاریخ چنين دیدگاه       

آنجا که   .  مذهبى را مجاز نميکند      
برابرى در مارکسيسم نقد ميشود         
به موضوعات مشخصى ارجاع          

مثال یکى ميگوید بين                 .  دارد
شهرها و مناطق اطرف یعنى                 
روستاها قوانين برابر ایجاد شود         
و این بحثى ميشود مشابه تقسيمات      

. و اختيارات استانى در ایران                
روشن است کمونيسم هرجا بحث        
برابرى طرح شد در آن شيرجه            
نميرود بلکه هدف سياسى و                     
طبقاتى این برابرى و دورى و               
نزدیکى اش به اهداف جنبش طبقه      
کارگر را بعنوان نقطه شروع مد         

 اگر          ،خوب.  نظر ميگيرد         
کمونيستى آمد و گفت بجاى دادن          
حقوق برابر به سر دسته هاى                 
دزدان باید تفاوت شهر و روستا            
را از بين برد و در پس این                        
موضوع باید به موقعيت انسانهاى      
کنکرت که دراین مناطق زندگى          

 معنى اش این           ،ميکنند پرداخت   
نيست که کمونيسم منتقد برابرى           

یا اگر کمونيستها گفتند              .  است
برابرى انسانها در جامعه                         
بورژوائى نهایتا برابرى مبهم در        

آنهم قانونى که تجلى      –قبال قانون   
این بمعنى    -اراده طبقه حاکم است    

. نقد برابرى بطور کلى نيست                
کمونيسم خواهان یک برابرى               
ملموس و مادى و قابل تحقق                    
اجتماعى و اقتصادى است و نه             

یعنى .  صرفا یک برابرى حقوقى      
ميخواهد از      

  ١۶صفحه 



١۶صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

برابرى طلبى حقوقى و مدرن                
 که یک نتيجه نياز                ،بورژوائى

بازار و سرمایه و گسترش                       
 فراتر   ،سرمایه دارى بوده است        

اینهم بجاى خود که قانون و      .  برود
حقوق قانونى در یک جامعه                    
سوسياليستى با قانون و حقوق در        
یک جامعه مدرن بورژوائى                   
تفاوتى به فاصله انقالب و ارتجاع      

قانون در یک جمهورى            .  دارد
سوسياليستى انعکاسى از تجلى            

. قدرت طبقه کارگر و شوراهاست    
قانون در یک جامعه بورژوائى            
انعکاسى از تجلى قدرت و سلطه         
اقليت استثمارگر است و نميتواند         
مادام که در براین پاشنه ميچرخد         

  .چيزى فراتر از این باشد

 

کمونيسم جنبشى برسر نفى وضع       
وضع موجود       .  موجود است      

جامعه موجود  .  همانطور که هست  
یعنى سرمایه دارى و نظمى که             
حفاظت اش ميکند تماما براساس         
نابرابرى و اعمال تبعيض بنا شده       

نابرابرى قانون اساسى           .  است
این نه   .  نظام سرمایه دارى است      

از خلقيات بورژواها و ذات                     
ستمگر آنها بلکه نتيجه نيازهاى            

 مالکيت               ،جامعه طبقاتى              
خصوصى بر ابزار توليد و                     

 دولت و قدرت سياسى                ،معاش
 ،نفس وجود دولت    .  سرمایه است  

 اعمال     ، ابزار سرکوب        ،طبقات
 ،تبعيض در قلمروهاى مختلف            

 ایجاد  ،دسته بندى جامعه و انسانها    
شکاف و دشمنى در صفوف طبقه       

 دامن زدن به انواع                      ،کارگر
هویتهاى کاذب مذهبى و ملى و              

 نابرابرى در خانواده و        ،فرقه اى 
در تمام مناسبات اجتماعى و                   

 همه محصول    ،فرهنگى و سياسى   
و نتایج نيازهاى جامعه طبقاتى اند      
که براساس نابرابرى و سلطه                

  .طبقاتى بپا شده است

 

کمونيسم این وضعيت را نفى                  
به این معنى نابرابرى             .  ميکند

اقتصادى و اجتماعى و سياسى و         
تبعيض و قوانين و قدرت سياسى         

 

 

 ...کمونيسم و برابرى 

به این  .  حافظ آن را نفى ميکند       
معنا کمونيسم یک جنبش                      
برابرى طلب و آزادیخواه است       
و این برابرى همواره براى               

. کمونيسم معنائى تاریخى دارد       
اما اگر روى این اصل و                       
واقعيت بدیهى توافق داریم که          
سرمایه دارى سراپا یک نظام          
نابرابر و مملو از تبعيض                    

 و آزادى و برابرى طلبى       ،است
حقوقى بورژوائى انعکاس نياز      
تاریخى حق برابر بورژاها در        
تجارت و استثمار و امنيت                  

 آنوقت   ،حقوقى و سياسى است      
درک این مسئله بسيار ساده                
است که هدف انقالب کمونيستى     
الغاى طبقات و تفاوتهاى                      
طبقاتى است و با نفى نظم                     

 ،طبقاتى و تفاوتهاى طبقاتى              
تمامى نابرابریهاى سياسى و            
اقتصادى و اجتماعى نيز رفع           

یعنى برابرى هدف          .  ميشوند
کمونيسم و یک اصل بنيادى              
  .جامعه آزاد سوسياليستى است

 

  برابرى انسانها يعنى چه؟

بهروز ناصرى شاید بخاطر              
اینکه دفاعش از نابرابرى تنه           

 یک    ،به عقاید راسيستى نزند         
: استثنا قائل ميشود و ميگوید             

بنظر من  برابری انسانها  تنها       "
در یک مورد معتبر و قابل                  

آنهم برابری انسانها    .  دفاع است 
 »ارزش یکسان     «در داشتن            

اینکه هویت انسان با             .  است
رنگ پوست، مليت، جنسيت            

تعریف نشود، و نفس            ...  و    
انسان بودن انسان کافی باشد تا        
ارزش یکسان در مورد آن                  

  ."صدق کند

 

یعنى چه؟      "  ارزش یکسان     "
اینجا هم یکسان بودن با برابر           
بودن اشتباه گرفته ميشود و این        

. تماما در مطلب وى موج ميزند     
اینجا بهروز ناصرى با کمى             
مانور در کلمات همان حقوق            
برابر بورژوائى را که اتفاقا              
کمونيسم منتقد محدودیت آنست       

١۴٣شماره   
را برسميت ميشناسد تا بتواند                       

. برابرى طلبى کمونيستى را نفى کند     
 بورژوازى که   ،خوب  دوست عزیز   

مدتهاست زیر فشار مبارزات                     
را پذیرفته     "  استثنا"طوالنى این         

بقول انگلس زمان زیادى             .  است
طول کشيد که همين تحقق سطح از          

شما در جامعه      .  برابرى تحقق یابد     
غربى و در سند حقوق بشر ليبرالى         
و دنياى سرمایه دارى امروز                       
بعنوان انسان پذیرفته شدید و ظاهرا        
قانون بخاطر اینکه زن هستيد یا                 

" قوميت و مليت و نژادتان            "،مرد
 رنگ تان و وزن و قد و                 ،چيست

 عليرغم وجود   ،زبانتان چگونه است  
و تداوم تبعيض هاى مختلف در                  

 این حق را              ،اشکال ظریف تر        
خيلى جاها روزنامه      .  پذیرفته است  

ها و رسانه ها اگر جرم فرضى شما         
و غيره  "  مذهب"و یا   "  مليت"را به   

  . قابل پيگرد اند،تان منتسب کنند

 

اما ارزش یکسان را ميتوان با                     
فرمولهاى دقيق ترى در مورد                     
کاالها و قيمت آنها بکار برد ولى در   
مورد انسان بطور عملى و مادى               
یعنى چه؟ مثال دولت و قانون چطور   

را در مورد      "  ارزش یکسان  "باید   
انسانها به رسميت بشناسد؟ پاسخ این      
در بهترین حالت چيزى جز                           
برسميت شناسى حقوق و وظایف             

 شمول یکسان قوانين و          ،شهروندى
یعنى .  مقررات به همه نيست                 

نميگویند و نمينویسند که کارگران یا      
مهاجرین یا زنان رسما و قانونا                  
حقوق شان و ارزش شان کمتر و یا          
پست تر از سفيدها و بورژواها و               

. سرمایه دارها و مالکين است                    
زمانى البته اینگونه بود اما امروز           

قانون شامل حال همه ميشود       .  نيست
الیه ها و     "  همه"اما در ميان این          

تبصره ها و متمم هاى مختلفى                     
وجود دارد که اساسا به وظایف                  
دولت در قبال طبقه سرمایه دار                  
برميگردد و بخش بسيار کوچکى به       
تعهدات دولت براى زنده نگهداشتن        
بخشهاى پرتاب شده از مکانيزمهاى      

اما همينها   .  اقتصادى و بازار کار        
بعنوان زیر مجموعه همان حقوق             

تازه .  برابر فرمال گنجانده ميشوند       
همين برسميت شناسى حقوق یکسان      
انسانها در برابر قانون بيشتر جنبه           
اى کشورى یا مجموعه اى از                      
کشورها را دارد و امروز کمتر                  
شاهد حقوقى جهانشمول و قابل اجرا      
و بدون بحث در همه کشورها                      

یعنى بورژوازى نيز در         .  هستيم
همين حد برسميت شناختن حقوق        

 محدودیتهایش   ،برابر قانونى همه    
بسته به اینکه هر     .  را نشان ميدهد  

کشور سرمایه دارى چه مکانى            
 آزادى و    ،در اقتصاد جهانى دارد     

حقوق بشر در آن تفسير محلى و           
پست مدرنيسم  .  آوانس محلى دارد   

بهترین نمونه این ارتجاع و                      
بهترین فرموله کننده این آپارتاید          

 .  طبقاتى است

 

اما برابرى کمونيستى صرفا یک        
 حتى حقوق به          ،برابرى حقوقى   

 ،معناى وسيع و پيشرو کلمه                    
بلکه یک برابرى عميق          .  نيست

اقتصادى و اجتماعى و سياسى              
این برابرى   .    ميان انسانها است    

 با برچيدن نظام          تنهاکمونيستى    
طبقاتى، برچيدن مالکيت                          
خصوصى و نفى کامل مناسبات           
استثمارگر و پر تبعيض سرمایه           

اگر .  دارى ميتواند برقرار گردد       
کسى ميخواهد سرمایه دارى را            
نگهدارد و از برابرى سخن                     

 این برابرى جز                            ،ميگوید
اصالحاتى در قوانين و حفظ                   
اساس نابرابر و پر تبعيض جامعه       

همه کسانى که       .    طبقاتى نيست   
اتوپى یک سرمایه دارى                            

متکى به    "  انسانى"و    "  دلسوز"
تخفيف شکافهاى اجتماعى و                  

. طبقاتى را دارند ازاین زمره اند         
مثال سوسيال دمکراتها وعده                  

ميدهد و در       "  عدالت اجتماعى   "
تئورى با بحث کم کردن شکافهاى      
طبقاتى و برسميت شناختن چترى      
حقوقى و خدماتى و رفاهى                       
ميخواهند این عدالت اجتماعى را        

اما این عدالت            .  متحقق کنند     
اجتماعى مبتنى بر سرمایه دارى         

. و حفظ ارکانهاى اساسى آنست           
بهترین عدالت اجتماعى مورد               
نظر این گرایش دولت رفاه مدل            
کينزى بوده که همراه با                               
ورشکستگى سرمایه دارى دولتى      
ورشکست شد و عليرغم قيل و              
قال ها در بحران اقتصادى اخير           
امکان رجعت به آن براى                          

اما وقتى  .  بورژوازى وجود ندارد   
به همين موازین دولت رفاه و                 
دوره تاریخى عروج این دولتها            

 ميبينيد اینها محصول    ،نگاه ميکنيد 
فشار سوسياليستى طبقه کارگر و        
دژهائى براى مقاومت در برابر           

انقالبات 
  ١٧صفحه 



١٧صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

کارگرى و عقب نشينى هائى در           
همانطور که با        .  مقابل آنهاست   

تعرض راست جدید در دهه                     
هشتاد این سيستمهاى اقتصادى             
نيز قدم بقدم عقب نشستند و آنچه           
که طى نسلها حق بدیهى مردم و            
شهروندان محسوب ميشد زیر تيغ      

  .بازار قصابى شد

 

از زمانى که طبقه کارگر صنعتى       
 کارگر در مبارزه         ،قد علم کرد     

اش عليه طبقه حاکم براى تغيير            
قوانين بنفع کارگران و اکثریت             
محروم و رفع تبعيض تالش کرده       

بسيارى از حقوق سياسى         .  است
فرمال امروزى تا حقوقى چون             
بيمه بيکارى و حقوق بازنشستگى      

 ،و حقوق کودکان و غيره                          
محصول سالهاى متمادى مبارزه        
کارگران و جنبش سوسياليستى            

جنبش طبقه کارگر قائم             .  است
بذات ضد تبعيض است و براى             
حقوق برابر و امکانات برابر                 

اگر .  براى همه تالش کرده است        
زمانى و در جائى مثل فرانسه                

 –طبقه کارگر شعار بورژوازى          
حق برابر بورژواها و الغاى قيود       

را   -طبقاتى نظم کهنه فئودالى            
 بنا به مشروعيتى      ،بدست ميگيرد 

دورانى و تاریخى است که این              
شعار در جامعه و در سياست و             
در اذهان توده وسيع مردم ایجاد           

اما براى طبقه کارگر     .  کرده است 
این شعار دو معنى دارد؛ جائى              
طبقه کارگر محصول توليد                     
صنعتى همراه بورژوازى                       
خواهان الغاى قيود طبقاتى است و    

الغاى خود    جائى دیگر خواهان          
بعبارت دیگر برابرى          .  طبقات

مانند هر مفهوم دیگر یک                          
 است و بسته به        محصول تاريخى 

اینکه کدام طبقات و کدام جنبشها          
آن را استفاده ميکنند و در پى                   
افراشتن این پرچم چه اهدافى را           
دنبال ميکنند معناى مشخص و              

این مسئله در          .  متمایزى دارد    
هم صدق ميکند و     "  آزادى"مورد  

دستکم در قرن بيستم و بدنبال                 
شکست انقالب اکتبر در مورد               

هم صدق  "  حکومت سوسياليستى "
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آزادى و برابرى مد نظر    .  ميکند
بورژوازى که با فرض طبقاتى       
بودن نظام و موقعيت ویژه                  
بورژواها در اقتصاد و سياست       

 با آزادى و                 ،طرح ميشود     
برابرى مد نظر طبقه کارگر که      
با فرض نفى جامعه طبقاتى و           

 دو   ،خود طبقات طرح ميشود        
نگرش .  پدیده متفاوت اند              

تاریخى به این مفاهيم را                        
نميتوان کنار گذاشت و مدعى           

به "  ماتریاليستى"شد که باید          
این بحث     .  تاریخ نگاه کنيم         

بهروز ناصرى که ميگوید                 
آزادى در حکومت کارگرى          "

 اشاره اى   ،"ميتواند محدود باشد  
به دوران گذار است و ربطى            
مشخص به مفهوم برابرى                  

سوال اینبود که                   .  ندارد
استداللهاى شما در مورد                     

 ،برابرى را اگر کسى قبول کند       
باید آزادى و حکومت کارگرى       

چون دقيقا   .  را هم کنار بگذارد      
و تاریخا این نوع استدالل در            
باره برابرى در مورد آزادى و        
حکومت کارگرى هم صدق               
ميکند و شما آگاهانه از روى             

در صورتى که      .  آن پریده اید     
 برابرى و حقوق برابر         ،آزادى

و غيره توسط جنبشهاى سياسى      
و طبقاتى تاریخا مفاهيم مختلفى      
داشته اند و آنچه که جنبش                    
کمونيستى طبقه کارگر طرح            
ميکند نقدى به کل تاریخ                        
بورژوازى از این مقوالت است     
و نه نفى خود آزادى و برابرى         
و یا برپائى جامعه اى که صرفا       
طبقات وجود ندارند اما تا مغز         
استخوان و در تمام سطوح                  

  !است" نابرابر"

 

لذا براى کمونيسم کارگرى                 
برابرى مفهومى بسيار وسيع        "

تر و جهانشمول تر از برابرى          
حقوقى و صورى افراد و                     
شمول یکسان قوانين و مقررات     

. دولتى بر آنان را در بر دارد            
برابرى کمونيستى یک برابرى      
واقعى و مادى در قلمرو                        
اقتصادى، اجتماعى و سياسى          

١۴٣شماره   
برابرى نه فقط   .  ميان انسان ها است    

در در حقوق سياسى، بلکه همچنين          
 از امکانات و مواهب          برخوردارى

مادى و محصوالت تالش جمعى               
در جايگاه      بشر، برابرى افراد               

، اجتماعى و مناسبات اقتصادى               
برابرى نه فقط در محضر قوانين،           

در مناسبات مادى متقابل               بلکه     
برابرى .  انسان ها با يکديگر                

کمونيستى، که در عين حال شرط             
توانها و استعدادهاى   الزم شکوفایى   

 و     مختلف و متنوع همه افراد                  
شادابى مادى و معنوى جامعه است،      
تنها با از ميان رفتن تقسيم انسان            

 .ها به طبقات امکان پذير ميشود             
جامعه طبقاتى بنا به تعریف نميتواند       

." جامعه اى برابر و آزاد باشد                    
 برنامه یک دنياى بهتر

 

کمونيسم دنبال یکسان سازى و                   
استاندارد کردن آدمها و ایجاد خانه          
هاى هم طبقه و متحد الشکل کردن           

. و یونيفرميزه کردن جامعه نيست           
این البته درک عمومى چپ رادیکال      
و کمونيسم اردوگاهى بوده است اما        
به کمونيسم کارگرى مارکس و                   
منصور حکمت سرسوزنى ربط               

کمونيسم دنبال تحقق                  .  ندارد
انسانهائى که بنا به              .  انسانهاست

تعریف عالئق و توانائى ها و                       
تحقق استعدادهاى متنوع دارند و             

اين تنوع شرط آزادى فرد و جمع              
آنجا که طبقات و تناقضات            .  است

طبقاتى و مالکيت خصوصى و                   
 قابليت   ،امکان استثمار وجود ندارد      

ها و استعدادها و نيازهاى متفاوت            
افراد جامعه به معناى نابرابرى                 

اگر این جوانب را اساسى            .  نيست
 ،براى نابرابرى انسانها فرض کنيم        

نميتواند " نژاد برتر"آنوقت چرا ایده  
معنى داشته باشد؟ چرا انسانى که              
نابغه است و قدرت و ظرفيت فکرى     
باالئى دارد نباید در جاى باالترى             
در قياس با بقيه افراد قرار بگيرد؟            
چرا زن بودن بخاطر اینکه مرد                 
امکان بازتوليد انسان را ندارد به              

نباید تلقى     "  حقوق ویژه    "معناى     
شود؟ چرا هزار و یکنوع تفاوتهاى         

 که اتفاقا بيانى     ،مختلف ميان انسانها   
از تنوع و زیبائى جامعه انسانى                 

 نباید به وسيله هميشگى شدن         ،است
نابرابرى و امتيازات ویژه سياسى و       
اقتصادى تبدیل شود؟ مگر نه اینست      
که امتيازات اقتصادى و سياسى                 
بورژوازى براساس مالکيتش و                
قدرت سياسى منتج از مکان                          

اقتصادیش است؟ اما کمونيسم بر        
سر برابرى انسان به معنى رفع             
تضادهاى تاریخا موجود جامعه           
انسانى بطور عام و تضادهاى               
جامعه سرمایه دارى بطور خاص      

اگر کمونيسم تحقق برابرى      .  است
اجتماعى و اقتصادى را در گرو           
نابودى طبقات و رفع تفاوتهاى              

 ،طبقاتى در تمام سطوح ميداند              
دليلش اینست که اساس نابرابرى         
بر وجود جامعه طبقاتى و روابط         

هر زمان این    .  ملکى استوار است   
خصوصيات جامعه طبقاتى نفى           

 که بدون انقالب پيروزمند         ،شوند
کمونيستى طبقه کارگر نفى                      

 آنوقت بنيادهاى                          ،نميشوند
نابرابرى اجتماعى و اقتصادى و         
انواع تبعيض منتج از آن فرو                  

آنوقت ما جامعه انسانهاى    .  ميریزد
بقول .  آزاد و برابر خواهيم داشت      

اجتماعى خواهيم داشت     "مارکس   
که در آن آزادى و شکوفائى هر             
فرد شرط آزادى و شکوفائى                   

و کمونيسم برسر      ".  همگان باشد  
این .  آزادى فرد و جامعه است            

عميق ترین برابرى و آزادى و              
رهائى انسان از قيود تاریخ                      
طبقاتى و پيشا انسانى و آغاز                   

. تاریخ غير طبقاتى و انسانى است     
نابرابرى در جامعه امروز                      
سرمایه دارى صرفا برسر این              
نيست که من و شما چقدر غذا                  
ميخوریم و یا چه عالئق متفاوتى          

 بلکه برسر اینست که من و       ،داریم
شما و هر کسى در نظام امروز              
در اسارت قالبهاى از پيش تعيين          

لذا دراین نظام    .  شده توليدى است   
تنها در  "  برابرى"آزادى عمل و      

چهارچوب توان و امکان                          
اقتصادى و سياسى بعنوان طبقه           
فرودست یا طبقه باالدست معنى          

 .  دارد

 

اگر شما بعنوان بهروز ناصرى           
در مقابل قانون جامعه با دیگر               

 یعنى قانون      ،انسانها برابر باشيد     
بدليل ميزان هوش و استعداد و               
فعاليت و عدم فعاليت تان حقى را         

 اگر شما در       ،از شما ضایع نکند      
مناسبات اجتماعى مستقل از                   
تخصص و کار و توانائى تان                  

 اگر شما    ،شان برابر داشته باشيد     
مستقل از جنسيت تان در جامعه           

 یعنى    ،به یک چشم نگاه شوید              
امکان عينى و مادى برابر براى           

شرکت موثر   
١٨صفحه    



١٨صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

 اگر    ،در جامعه را داشته باشيد           
شما در تعيين سرنوشت جامعه              
چه بعنوان فرد و چه گروه بطور          

 ،مستمر امکان دخالت داشته باشيد    
اگر رفع نياز عمومى شما بعنوان        
انسان و همينطور نياز ویژه شما          
بعنوان فرد در گرو مکان تان در         

 اگر شما   ،توليد و ميزان کار نباشد    
مانند هر کسى مالک کل دارائى           
جامعه باشيد و حق بهره بردارى          
و ارتقاى ثروت جامعه را داشته           

 اگر شما در هيچ سطحى             ،باشيد
مورد تبعيض قرار نگيرید و                   
امکان عينى دخالت آزادانه و                  
داوطلبانه را در کليه فعاليتهاى              

 یعنى       ،اجتماعى داشته باشيد             
جامعه معيارى دیگر بجز انسان          
بودن و برابر بودن و شکوفائى و         

 ،رشد جامعه انسانى نداشته باشد         
این کمونيسم و تحقق آزادى فرد و        

وقتى که توانائى ویژه     .  جمع است 
چه طبيعى چه فيزیکى و چه               –

منشا شکل      –فکرى و سياسى           
دادن به قشر و طبقه خاصى و لذا          
امتيازات ویژه سياسى و اقتصادى      

 برابرى حکم             ،خاصى نيست      
و هر زمان که این                    .  ميراند

 سرمنشا             تفاوتهاى طبيعى            
 جامعه    ، نشود   تفاوتهاى طبقاتى   

برابر است و کمونيسم چيزى جز        
 .این نيست

   

و باالخره شما حکم داده اید که؛             
بنظر من برابر دانستن یا تلقی             "

کردن انسانهای نابرابر امر                     
نادرست، غير منطقی و حتی غير       

چرا؟ کجا     ".  مارکسيستی است    
مارکسيسم چنين بحثى دارد؟ چون     
مارکس بقول شما در مورد                      
برابرى مثل نقد اقتصاد سياسى             

پس   "،مفصل ننوشته است               
؟ چون   "برابرى کمونيستى نيست    

مارکس از محو ستم طبقاتى و                
تفاوتهاى طبقاتى ميگوید هنوز              
مدافع نابرابرى است؟ پس چرا             
تفاوتهاى طبقاتى از بين بروند؟            
مگر انسانها بقول شما تفاوتهاى            
مختلف ندارند؟ خوب تفاوت                   

اگر !  طبقاتى هم جزئى از اینها           
استدالل شما را بسط دهيم همين            

 

 

 ...کمونيسم و برابرى 

همانقدر تفاوت جنسى و    .  ميشود
قدرت زائيدن و نزائيدن و کار          
کردن و نکردن و استعداد و                
عدم استعداد ميتواند طبيعى                
باشد که تفاوتهاى طبقاتى                     

تئورى !  باشد"  طبيعى"ميتواند   
شما مبنى بر اینکه کمونيسم                
خواهان جامعه اى بدون طبقات      
اما نابرابر است هيچ معنى اى          

چون بورژوازى هم           .  ندارد
ميگوید که جامعه طبقاتى                     
امروز جامعه اى آزاد و با                   
فرصتها و شانس هاى مختلف          
براى افراد هوشمند و قاپيدن              

. فرصتها براى پيشرفت است          
چرا باید کسى دومى را انتخاب        
نکند اگر قرار است تا ابد                      
نابرابر باشد؟ این چه تبليغى               
براى کمونيسم است؟ بنظر من        
بحث آلن وود از همان درک              

بله .  وارونه شما رنج ميبرد            
برابری واقعی    «مارکس گفته        

 اکنون در جامعه                            مدنی
و نه     «بورژوائی وجود دارد       

فقط این بلکه جامعه مدنى را              
. جامعه بورژوائى اطالق ميکند    

مارکس و انگلس در موارد                
متعددى این نوع برابرى طلبى        
حقوقى و مدنى بورژوازى را          
از موضع برابرى طلبى                       
اجتماعى و اقتصادى مورد نظر     
پرولتاریا که با نفى طبقات                  

از .  محقق ميشود نقد کردند            
جمله آنتى دورینگ فصلى در          

 ،اخالق و حقوق                "مورد         
دارد که به همين              "  برابرى

ميپردازد و اگر شما در                          
مجموعه آثار مارکس سرچ               
کنيد با موارد متعددى برخورد         

اما نتيجه گيرى آلن وود     .  ميکنيد
و یا بحث شما که به  فاکتهاى              
خارج از متن و دلبخواهى آلن           

 چيز عجيبى      ،وود متکى است     
این متدولوژى چپ            .  نيست

رادیکال است و مستقل از اینکه      
گوینده اش تروتسکيست باشد یا      
ناسيوناليست چپ یا                                 
سوسياليست به همين نتيجه                 

چون نگرشى تاریخى و    .  ميرسد
مادى و ماتریاليستى به آنچه               
ميگوید ندارد و بيشتر فاکتهاى         

١۴٣شماره   
بيجان را از چهارچوب زمانى و               
مکانى و موضوع مشخص                           

یا با  .  استخراج و بسط ناموجه ميدهد    
کليشه پردازى از تجارب دوره هاى       
تاریخى معين تالش دارد بحث اش           
را اثبات و یا به شرایط تماما                          

کمونيسم و     .  متفاوتى تحميل کند         
پراتيکى   -متدولوژى انتقادى           

مارکسى تماما در تقابل با این دیدگاه        
  .است

 

 ،بعنوان جمعبندى

بحث بهروز ناصرى مبنى براینکه         
برابرى مفهومى کمونيستى نيست و       

 حکومت     ، برابرى    ،آزادى"شعار     
 ،است"  ليبرالى"شعارى   "  کارگرى

البته ميتواند با اعتراض ليبرالهاى           
حى و حاضر دوره ما که از                           
کمونيسم و برابرى طلبى و حکومت       

. کارگرى وحشت دارند مواجه شود       
اما نه بهروز ناصرى و نه کسى                 

" ليبراليستى"دیگر تاکنون مضمون      
این ادعا را نشان نداده است و حکم           

اشاره به  .  جاى استدالل را نميگيرد     
تفاوتهاى طبيعى افراد و بسط آن به          

 نه تنها    ،اجتماع و حقوق و سياست       
بودن این  "  ليبراليستى"توضيحى بر   

 بلکه خطرناک است و      ،شعار نيست 
کمى لغزش در آن ميتواند به سقوط          
در تزهاى ناسيوناليسم افراطى و              

اساسا آن      .  فاشيست منجر شود          
تفاوتها که در جامعه امروز منشا               
استهزا و تحقير اخالقيات و                           

 مانند چاقى     ،ایدئولوژى بازارى اند    
و الغرى و قد و وزن و باهوشى و            
کم استعدادى و پرخورى و کم                      

 همه    ،خورى و جنسيت و غيره               
محصول نگرش ویژه اى به پدیده             

نگرشى که اختالف و       .  انسان است  
ميداند و همين را      "  ذاتى"تفاوت را    

تا تثبيت اختالف و قدرت طبقاتى               

عوام و  "نگرشى که    .  بسط ميدهد 
در آن شهره است و               "  خواص

اصوال هر نوع برابرى انسان را         
این تاریخا فرهنگ   .  مسخره ميکند 

طبقات دارا و امروز فرهنگ و            
اخالقيات و ایدئولوژى بورژوازى    

فرهنگى که با تالش و                .  است
مبارزات جنبشهاى پيشرو و                   
بویژه جنبش سوسياليستى طبقه            
کارگر بدرجه اى افسار زده شده          

دوست عزیز بهروز               .  است
ناصرى چنين هدفى ندارد اما                 
تاکيد بر نابرابرى و تفاوتهاى                 
طبيعى انسانها بعنوان اینکه                    

اساسا برابرى نياز نيست و                   "
 تنها راه را           ،"انسانها نابرابرند   

براى چنين دیدگاههاى ارتجاعى         
اینبار با نام مارکس و کمونيسم              

برابرى در کمونيسم          .  ميگشاید
برسر این تفاوتهاى طبيعى و                   

 ،استاندارد کردن آنها نيست                    
برعکس برسر تحقق همين تنوع         
انسانى چه در ظرفيت فردى و               

این .  چه در ظرفيت جمعى است        
رهائى همه جانبه در گرو نابودى        
و انحالل نظام طبقاتى و خود                  
طبقات و تناقضات طبقاتى مبتنى         

 . * برآنست
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 مارس را جنبش کمونيستی                 8
بعنوان روز جهانی زن تعيين                 

صد سال از تاریخی       .  کرده است  
که جنبش کمونيستی به پيشنهاد             
کالرا زتکين، از رهبران بين                 

 8المللی سرشناس کمونيست،               
مارس را بعنوان روز جهانی زن        

این روز   .  انتخاب کرد، ميگذرد     
اکنون در سطح جهان  و توسط              
عموم و نه فقط جنبش چپ و                     
کمونيست بعنوان روز جهانی زن      

پيام .  برسميت شناخته شده است        
 مارس جریان ملی     8های تبریک   

اسالمی و رهبران جنبش                  –
ناسيوناليست پروغرب، مدافعين        
رژیم سابق، صرفا یک نمونه از          
پيشروی چپ و کمونيسم در تثبيت      

 .این روز است

 

بيش از دو دهه از مباحث                           
ازدواج ناخشنود مارکسيسم و            "

دوران طاقچه  .  ميگذرد"*  فمينيسم
باال گذاشتن جنبش فمينيستی دهه         

 ميالدی در غرب برای      80 و   70
همراه با   .  مارکسيسم گذشته است    

سقوط بلوک شرق و دیوار برلين         
" رادیکال"تمام این نقدهای بسيار      

فمينيستی از مارکسيسم جملگی            
ادبيات .  بایگانی شده است                

تئوریک فمينيستی دیگر به ریشه        
به وجوه  .  ستمکشی زن کار ندارد    

محدود این نابرابری، و این                     
روزها عمدتا، به مقوله خشونت           

بعد از یک     .  عليه زنان ميپردازد    
دوره قيافه گرفتن برای مارکسيسم     

" جنسيت کور  "و آنرا نسبت به           
ناميدن، فمينيسم یک دوره از                  
نسبيت فرهنگی دفاع کرد و بعضا      
هنوز این کار را انجام ميدهد؛                
یک زمان از اولویت فرهنگ و            
مذهب بر اصل برابری حمایت             
کرد؛ یک زمان حجاب را انتخاب       

. خود زنان و فرهنگ زنان ناميد         
حتی برخی گرایشات آن تا آنجا             
نزول کردند که از مثله جنسی                

با این استدالل که     )  ختنه(دختران  
توسط خود زنان و بدون دخالت            
دست مردان انجام ميشود، دفاع            

 .** کردند

 

 

 شبح کالرا زتکين در کاخ سفيد
 

 آذر ماجدی

اکنون بدنبال هجوم مذهب و              
نهاد مافيای مذهب به کل جهان،      
بدنبال عروج اسالم سياسی و           
سقوط شوروی، نقطه تمرکز            
رادیکال ترین گرایشات                       
فمينيستی به عرصه مبارزه با          
قدرت و حاکميت مذهب در                
جامعه و دفاع از سکوالریسم           

تاسف آور    .  شيفت کرده است      
است اما واقعيت دارد، در قرن        
بيست و یک، بخش مهمی از             
انرژی و یک نقطه محوری               
فعاليت فمينيسم بر مبارزه با               
جنایت ناموسی و خشونت عليه       

مباحث .  زنان متمرکز شده است   
تئوریک ریشه ستمکشی زن که     
جنبش کمونيستی و مارکسيسم         
بر فمينيسم تحميل کرده بود به          

اما .  فراموشی سپرده شده است     
نکته جالب اینجاست که سيطره       
فضای جنگ سرد بر مباحث             
داغ تئوریک فمينيستی دهه                

 را اکنون پس از                  80  -60
اینهمه عقب نشينی جنبش                    

. فمينيستی ميتوان بعينه دید                
 چرا؟

 

 جنگ سرد و نسيم سوسياليسم

منصور حکمت یکبار یک                 
اصطالح بسيار جالب، ساده و         
در عين حال پرمعنا را در                    

نسيم :  "مورد کوبا استفاده کرد      
منظور چه بود؟       ."  سوسياليسم

این اصطالح به این واقعيت               
اشاره داشت که تا آنجایی که              
نظام و هيات حاکمه کوبا خود           
را با سوسياليسم تداعی ميکرد،       
موقعيت توده مردم، رفاه و                 
حقوق انسانی و حقوق زنان               
بهتر و باالتر از سایر                              
کشورهای آمریکای التين و یا         
کشورهای باصطالح جهان               

این نتيجه حاکميت       .  سوم بود   
 –یک جنبش رفرميستی                       

ناسيوناليست بود که خود را               
بعنوان سوسياليست معرفی               

این واقعيت در مورد         .  ميکرد
سایر کشورهای باصطالح                
 .سوسياليست نيز صدق ميکرد

١۴٣شماره   
شوروی در راس این بلوک یک                

اما .  نظام سرمایه داری دولتی بود         
قوانينی که در پی انقالب اکتبر در            
شوروی حاکم شد، کليه قوانين                    
تبعيض آميز نسبت به زنان را الغاء         

در شرایطی که فقط در چند             .  کرد
کشور زنان حق رای داشتند، قانون         
اساسی شوروی برابری کامل                     
حقوقی زن و مرد را برسميت                      
شناخت و برخی قوانين حمایتی نيز         

این .  برای زنان کارکن تصویب کرد    
قوانين در زمان خود بی سابقه بود            
و نفس در سينه تمام مدافعين حقوق          

وجود یک       .  زن حبس ميکرد            
سازمان زنان رادیکال و                                 

در دهه    "  ژنوتودل"سوسياليستی،    
اول پس از انقالب به یک جنبش                 
وسيع، توده ای و رادیکال برای                 
تحقق امر آزادی زن و دخالت زنان         

ورق از   .  در این مبارزه دامن زد          
ناسيوناليسم .   ببعد برگشت        1930

روسی طبقه کارگر و جنبش                         
کمونيستی را شکست داد و به عقب         

اما بسياری از دستاوردهای        .  نشاند
انقالب اکتبر در مورد حقوق زن،            
حداقل در سطح حقوقی، پابرجا                  

 .ماند

 

 ميالدی که یک جنبش         60در دهه     
اجتماعی وسيع آزادی زن در                      
کشورهای اروپای غربی و                           
آمریکای شمالی شکل گرفت، این            
جنبش بشدت تحت تاثير                                   

در "  سوسياليستی"دستاوردهای       
این یک ورق برنده         .  شوروی بود  

برای بلوک شوروی در مقابل                     
کشورهای ناتو و موقعيت ابرقدرتی       

لذا یک     .  آمریکا محسوب ميشد         
مبارزه تئوریک و نظری همه جانبه       
عليه مارکسيسم و آنچه شوونيسم               
مردساالرانه درون جنبش کمونيستی    

این نقدها  .  ناميده شد، سازمان یافت     
بعضا از مشاهدات درست آغاز                 

ایدئولوژی حاکم در              .  ميکردند
شوروی و کل جوامع بلوک شرق             
یک ناسيوناليسم غليظ، مردساالر و       

اما این جوامع       .  محافظه کار بود      
سرمایه داری    .  سوسياليستی نبودند   

فقط کمی    .  دولتی نظام حاکم بود          
هوشمندی نظری و تيزهوشی                     
سياسی الزم بود تا این حقيقت را                

 . دریابيم

 

اما تمام این نظریه پردازان                            
فمينيست بسيار مدعی، تردیدی در          

سوسياليستی بودن این بلوک                   
بجای آن مارکسيسم را          .  نکردند

نسبت به مساله جنسيت کور                    
تئوری "اعالم کردند که       .  ناميدند

مارکسيستی قادر نيست پدیده                 
تفاوت های جنسی را در خود جا          

حتی کسانی که                     ."+  دهد
منشاء ،             ایدئولوژی آلمانی            

انگلس و باالخره            ...  خانواده
 مارکس را برای یافتن                کاپيتال

سرنخی به پيوند بالواسطه ميان           
موقعيت زن و پروسه تصاحب             
ارزش اضافه زیر زره بين بردند        
نيز شکی در سوسياليستی بودن            

. شوروی و اقمارش نکردند                   
بعالوه جنبش کمونيستی حاکم در        
آن مقطع یک کمونيسم                                 
غيرکارگری و بورژوایی بود که        
ميان جریانات پرو شوروی،                  
مائویست پرو چين، طرفدار                   

-آلبانی و یا چپ نو روشنفکری            
حاکميت .  "دانشجویی تقسيم ميشد    

در این جنبش      "  مردان بر زنان     
مارکسيسم "  کور بودن "ربطی به    

. نسبت به مساله جنسيت نداشت           
! بيچاره مارکس بی تقصير بود            

مارکسيسم به زیر نقد        .  اما، خير  
خود مارکس بعنوان        .  تند رفت   

مدال "  مردساالرترین مرد تاریخ  "
از ازدواج ناخوشایند ميان     .  گرفت

. مارکسيسم و فمينيسم سخن رفت       
یک جنگ فمينيستی تمام عيار و          
ارکستراسيونی عليه مارکسيسم و      

 .کمونيسم سازمان یافت

 

همراه با سقوط شوروی و                         
حاکميت نظم نوین جهانی ریگان         

تاچری، در شرایطی که نظام            –
سرمایه داری عنان گسيخته بازار      
آزاد تمام دنيا را زیر ضربات                 
شالق خود به شدیدترین شکل به           
استثمار و سرکوب گرفت؛                       
زمانيکه جنگ و نسل کشی،                    
اربابان جنگ، جنگ تروریست          

   ٢٠صفحه ها، دنيا را         



٢٠صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

به آتش کشيدند، ناامنی دهشتناکی        
را بر سرنوشت بيليون ها نفر                 
حاکم کردند و بردگی نوین جنسی        
به یک نرم جوامع بدل شد،                       
تئوریسن های محترم ما که                      
ميکوشيدند، باصطالح مو را از           
ماست مارکسيسم و زندگی                       
شخصی مارکس و انگلس و لنين         
بکشند تا ثابت کنند مارکسيست ها       
باندازه کافی در مورد موقعيت              
زن آزاده نيستند، به خواب                        

آثار تئوریک در    .  خرگوشی رفتند 
مورد ریشه ستمکشی زن دیگر به      

. فراموشی و بایگانی سپرده شد           
کسی نگفت که چه شد که در                    
شوروی سرمایه داری دولتی، تا         
زمانيکه خود را به سوسياليسم              
منتسب ميکرد نزدیک به دو سوم        
پزشکان کشور زن بودند و                      
امروز برخی از این پزشکان                 
برای تامين معاش به تن فروشی           

نگفتند که چه شد که . رو آورده اند 
مذهب که به گوشه این جوامع                
رانده شده بود، امروز کليسای               
کاتوليک و ارتودوکس دارد این           

. جوامع را تکه و پاره ميکند                   
موقعيت زن در لهستان امروز با         
کشورهای جهان سومی برابری          

چه شد؟ مباحث تئوریک        .  ميکند
 ریشه ستمکشی زن کجا رفت؟

 

در این عرصه نيز همچون تمام            
عرصه های حقوق اجتماعی،               
سياسی و اقتصادی نشان داده شد         

 : که

 

این پایان سوسياليسم نبود، اما             "
سرنخى بود به اینکه پایان                         
سوسياليسم واقعا چه کابوسى                 
ميتواند باشد و دنيا بدون فراخوان       
سوسياليسم، بدون اميد سوسياليسم      

سوسياليسم، به    "  خطر"و بدون       
معلوم .  چه منجالبى بدل ميشود         

شد جهان، از حاکم و محکوم،                 
سوسياليسم را با تغيير تداعى                  

پایان سوسياليسم را پایان        .  ميکند
معلوم شد پایان       .  تاریخ خواندند   

سوسياليسم پایان توقع برابرى               
است، پایان آزاد اندیشى و ترقى           

 

 

 ...شبح کالرا زتکين در کاخ سفيد 

خواهى است، پایان توقع رفاه           
است، پایان اميد به زندگى بهتر       

پایان .  براى بشریت است             
سوسياليسم را حاکميت                          
بالمنازع قانون جنگل و اصالت     
زور در اقتصاد و سياست و               

و .  فرهنگ معنى کردند                
بالفاصله فاشيسم، راسيسم، مرد    
ساالرى، قوم پرستى، مذهب،          
جامعه ستيزى و زورگویى از          

 " .هر منفذ جامعه بيرون زد
 

اکنون موقعيت زنان از هر                 
زمانی در طول تاریخ مدرن              

بخشی از دنيا     .  خطير تر است    
دائما در آتش جنگ دار ودسته         

و .  ها و اربابان جنگ ميسوزد       
زنان همچون بردگان جنگی              
طبق کالم کتاب های آسمانی             
مورد تجاوز و شکنجه فاتحين          
قرار ميگيرند؛ جنگ تروریست    
ها و حاکميت اسالم سياسی بر          
گوشه ای از دنيا زنان را به بی         
حقوقی مطلق رانده است و                  
حجاب اسالمی و آپارتاید جنسی     
را بر این جوامع حاکم کرده                
است؛ هجوم جنبش های مذهبی      
در بسياری نقاط جهان منجمله         
غرب و در راس آن آمریکا                
موقعيت زنان را از نظر                       
حقوقی و ایمنی بسيار به عقب          

اکنون مافيای       .  رانده است      
مذهب در کل بلوک شرق سابق       
فرمانروایی ميکند؛ بحران                 
عميق سرمایه داری موقعيت            
بسياری از زنان را بمراتب                
مشقت بار تر و ناامن تر کرده           

موقعيت عموم زنان            .  است
اکنون بمراتب بدتر و وخيم تر          

 . از سی سال پيش است

در این شرایط است که دولت             
آمریکا روز جهانی زن را                  

دو زن اصلی       .  جشن ميگيرد   
هيات حاکمه، ميشل اوباما و              
هيالری کلينتون در وزارت              
امور خارجه به تعدادی زن                
مدال ميدهند و در کاخ سفيد آقا          
و خانم اوباما ميهمانی روز                 

و هيچکس   .  جهانی زن ميدهند    

١۴٣شماره   
 8نيز خود را به آن راه نميزند که               

مارس را جنبش کمونيستی بين                   
. المللی به جهان تقدیم کرده است               

رهبر بورژوازی جهانی نيز زنگ          
خطر شرایط مشقت بار و دردناک           
توده زنان را شنيده است و پتانسيل           
انقالبی این جنبش وسيع اجتماعی را      

اهميت و جایگاه   .  تشخيص داده است  
لذا با  .   مارس را نيز خوب ميداند        8

یک عقب نشينی حساب شده                          
ميخواهد یک حمله ایدئولوژیک                
عليه جبهه سوسياليستی و انقالبی             

ميکوشد با برسميت       .  سازمان دهد   
 مارس آنرا از ماهيت               8شناسی    

 . انقالبی و کمونيستی اش خالی کند

 

ما کمونيست های کارگری موکدا و        
مکررا اعالم کرده ایم که آزادی و            
برابری واقعی زن تنها در                              

اما این   .  سوسياليسم امکانپذیر است    
حقيقت انکارناپذیر نه تنها ما را                  
نسبت به مبارزه برای هر مثقال از           
حقوق زن و هر ذره بهبود در                       
شرایط زنان  بی اعتناء و بی تحرک  
نميکند، بلکه یک افق نيروبخش در         

ما کمونيست   .  مقابلمان قرار ميدهد     
های کارگری رابطه مبارزه برای           
بهبود های حتی ناچيز در زندگی               

، با      همين امروز     واقعی مردم،           
سازماندهی انقالب اجتماعی                       
کارگری برای سرنگونی سرمایه            
داری و استقرار سوسياليسم را                   

به این باور    .  بخوبی درک کرده ایم     
 .داریم و آنرا پراتيک ميکنيم

ما کمونيست های کارگری                      
خواهيم کوشيد که پرچم کمونيسم         
کارگری بعنوان پرچم آزادی و             
برابری زنان در سراسر جهان به       

با پيروزی انقالب     .  اهتزاز درآید  
کارگری در ایران و پياده کردن            
برنامه یک دنيای بهتر در ایران،        
به جهان نشان خواهيم داد که اگر         

توانست چنين   "  نسيم سوسياليسم  "
اصالحاتی را در زندگی زنان و           
بشریت بوجود آورد، خود                        
سوسياليسم ميتواند چه سعادتی را       

. بر زندگی انسان روان سازد                 
سوال اینجاست که هيات حاکمه            
آمریکا در چنين شرایطی نيز                 

 مارس را در کاخ      8جرئت ميکند   
 سفيد جشن بگيرد؟ 

 

کتاب سوسيال فمينيست سرشناس       *  
 80هایدی هارتمن که در نيمه دهه              

منتشر شد و سر و صدای بسياری               
درون جنبش فمينيستی، بویژه گرایش     

تب و    .  سوسيال فمينيسم ایجاد کرد         
تابی که حول این کتاب بوجود آمده             
بود پس از سقوط شوروی بکلی                   

 .خوابيد

جرمن گریر، فمينيست سرشناس     **  
استراليایی االصل که از زمره                      
گرایش رادیکال فمينيست محسوب           

 کتابی   90او در اواخر دهه         .  ميشود
که "  زن کامل  "نوشت تحت عنوان        

 . در آن از ختنه دختران دفاع کرد

مارکسيسم و ستمکشی   "ليزه وگل،   +  
 .25، ص "زن

!آثار منصور حکمت را بخوانيد  
 

برای هر کارگر و کمونيستی که به برپائی جامعه ای سوسياليستی 
فکر ميکند و آن را امری مبرم و ممکن ميداند، منصور حکمت 

.يک گنجينه غنی آموزش است  

http://hekmat.public-archive.net/   
  www.m-hekmat.com/ 

 

کارگران عليه سرمايه دارى 
!بپاخيزيد  



٢١صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

در شهرک صنعتى شماره یک سنندج طى دو هفته                    
گذشته این کارخانه جات اعالم ورشکستگى کرده و                
همه کارگران خود را اخراج یا به بيمه بيکارى                            

کارخانه لواشک    -٢  ،ماکارونى خاوین   -١.  فرستاده اند 
کارخانه قند      -۴  ،کارخانه کيک کامگار         -٣  ،چيا

شرکت قند دالرا        -۶  ،شرکت گالب قند       -۵  ،هورام
 . شرکت شکالت سازى ميدیا -٧ ،کردستان

 

 نفر کارگر   ٣٠ الى   ١٠این کارخانه ها هر کدام داراى        
و پرسنل هستند که تعدادى از آنها رسمى و سابقه کار              

 سال دارند و تعدادى هم با قراردادهاى سفيد          ١٢ الى   ۴
کارفرماها کارگران رسمى را بعد        .  امضا کار ميکنند   

اخراج به بيمه بيکارى معرفى کردند و کارگران با                  
 اخراج بدون هيچ پوششى نصيب        ،قرارداد سفيد امضا   

کارفرماها مدعى هستند که مشترى          .  شان شده است    
اما نگاهى دقيق تر     .  براى فروش محصوالتشان ندارند    

 از جمله ماکارونى            ،به وضعيت این کارخانه ها              
 نشان ميدهد که این ادعاى کارفرماها واقعى               ،خاوین

. نيست و اتفاقا محصوالت را خوب هم ميفروشند                      
ظاهرا این کارفرماها منتظرند بدنبال اجراى سياست             

و اینکه قرار است به              "  هدفمند کردن یارانه ها          "
بخشهاى صنعتى از قبل حذف یارانه ها پولهائى داده               

 اینها فکر کردند اگر تعطيل کنند و تاکتيک                         ،شود
 ميتوانند در سال جدید      ،ورشکستگى را درپيش بگيرند    

خود .  وامهاى کالن با بهره پائين از دولت بگيرند                   
کارفرماها رسما به کارگران گفتند که اگر دولت وام                

 اگر  ،باال به ما داد حتما کارخانه را راه اندازى ميکنيم           
 . هم ندادند درش را تخته ميکنيم

 

 سد مخزن استراتوس

شرکت سد مخزن استراتوس که در روستاى بنير بين             
 نفر کارگر   ١٢٠٠ داراى   ،مریوان واقع است    –سنندج  

این شرکت حدود سه سال است که               .  و پرسنل است    
 ماه پيش تعداد      ٢حدود  .  مشغول ساختن این سد است       

 که عمدتا کارگران و     ، نفر از کارگران این سد را      ٢٠٠
 اخراج    ،یا پرسنل شرکت از جمله تکنيسين بودند                   

 نفر داراى قرارداد یکساله بودند و             ٢٠٠این   .  کردند
بهانه اخراج اینبوده   .  بعد از تسویه حساب اخراج شدند      

اما .  که در فصل زمستان ادامه کارى ممکن نيست                 
بنظر ميرسد که باال کشيدن پولهاى مربوط به پروژه               
ها و معضالت ناشى از آن آوارش برسر کارگران                   

 .   نفر شده است٢٠٠ریخته و منجر به اخراج 
 

 آتليه ارتوپد

کارخانه آتليه ارتوپد مدت یکماه است که بطور کلى                 
 . *تعطيل شده است

 چند گزارش کارگرى از سنندج
 

  کارخانه در٧اعالم ورشکستگى 
 شهرک صنعتى شماره يک سنندج

 

در ادامه سياست اخراج و بيکار سازی کارگران در پایان سال از                       ،بنا به خبر دریافتى     
 به دستور نياکان مدیر ایتکو پرس و همدستی                ،جانب حکومت اسالمی و سرمایه داران         

 نفر از کارگران بخش تعميرات اعالم         8 از هم اکنون خبر اخراج         ،فرزانه پور مدیر توليد    
 . شده و حداکثر تا چند روز آینده به اجرا در خواهد آمد

 

در این روزها خبر و زمزمه های اخراجهای گسترده ای که در راه است در ميان کارگران          
در بخش تعميرات سایتهای یک و دو ایتکوپرس بيش از بيست نفر             .  دهان به دهان ميچرخد   

کارگر مشغول به کارند که کارشان سرویس و نگهداری و تعمير و راه اندازی انواع                               
با .  دستگاههایی که در شبانه روز حتی یکبار هم خاموش نميشوند           .  دستگاههای پرس است  

اینحال عالوه بر بيکاری و فقر و اضطراب و محروميت مضاعفی که به زندگی کارگران                  
 ظاهرا قرار است فشار، شدت       ،اخراجی و خانواده هایشان در آستانه سال نو تحميل ميشود          

و زمان کار را برای کارگران بخش تعميرات افزایش دهند تا خال کاری کارگران اخراجی                
 . جبران شده و حضرات به سود بيشتری برسند

 

 نفر   80عالوه بر این اخيرا شيفت کاری سایت دو ایتکو را که در این مرکز بيش از                                 
.  ساعته کاهش داده اند     12 ساعته به دو شيفت        8کارگر مشغول به کارند را از سه شيفت            

 برابر روزهای عادی محاسبه و      5/1همچنين مبلغ ساعت اضافه کاری را که در تعطيالت           
پرداخت ميشد را کاهش داده و هم اکنون ساعت اضافه کاری در تعطيالت مانند روزهای                    

در حال حاضر بسياری از       .  عادی محاسبه و با انواع تاخير و کار شکنی پرداخت ميشود              
سنوات برابر است با یکماه پایه      .  (کارگران سنوات سال پيش و امسال را دریافت ننموده اند         

براى سرمایه داران   )  دستمزد که در پایان سال بایستی به کارگران قراردادی پرداخت شود           
اصال مهم نيست که کارگر و خانواده اش از بيکاری و فقر متالشی شوند و یا در زیر                                

آنچه برای سرمایه داران سودجو      .  فشار وحشيانه و خطرات ناشی از کار نابود و له شوند             
طفيلی و حکومتشان حائز اهميت است انباشتن حسابهای بانکيشان و دوام حکومت فاسد و                  

 .پوشاليشان است  

 

 کارگر قراردادی و سفيد امضا با قراردادهای      1500سایت یک و دو ایتکو پرس با بيش از  
 از زیر مجموعه های اصلی پرسی ایران          ، هزار تومانی  264یکطرفه و پایه دستمزدهای      

کار فشرده و سنگين و پر خطر        .  خودرو است که اخيرا سفارشات سایپا را هم انجام ميدهد           
در ساعات طوالنی و فرساینده شبانه روز و اضافه کاری اجباری در تعطيالت به شيوه                        

 .سربازخانه ای از جمله ویژگيهای جهنم ایتکوپرس است   

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری

  ٢٠١٠ مارس ١۶ – ١٣٨٨ اسفند ٢۵

١۴٣شماره   

  ،ايران خودرو
 ! اخراج کارگران ايتکو پرس

 

پيروزى و رهايى مردم در جدال تاريخساز کنونى در ايران قبل از هر               
روى                               ي وان يک ن ن ع ر ب ارگ ه ک ق ه اوال، طب چيز منوط به اين است ک
ر سر                        ارزه ب ب دان م ي ه م مستقل و تحت پرچم سوسياليستى خود پا ب

ی                         ل ون راست و م وزيسي ات اپ ان انيا جري  –قدرت سياسى بگذارد، 
ه                  ع مردمى ک ا، توده وسي اسالمی را ايزوله و حاشيه ای کرده و ثال
سم و جمهورى                                     ي ال ه سوسي د ب ه ان اخاست پ م اسالمى ب عليه رژي
ه و                 ان ن ي ب ع سوسياليستى بعنوان يک آلترناتيو سياسى و اجتماعى واق

 . تحقق اين ملزومات وظيفه حياتى ما است. قابل تحقق بنگرند



٢٢صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

بمناسبت روز جهانى زن فمينيسم       
خارق "اسالمى یکى از کارهاى         

خود "  فوق هوشمندانه  "و   "  العاده
دست اندرکاران     .  را ارائه داد        

 خانم    ،"مدرسه فمينيستى   "سایت    
نوشين احمدى خراسانى و                        

 البته نه به شيوه                    ،همکارانش
 ،قاضى مرتضوى و الجوردى            

بلکه به روش مدنى و مسالمت               
ساختند و کالرا       "  قيامت  "،آميز

زتکين کمونيست و پرچمدار روز      
جهانى زن را توبه دادند و به                   

" سبز"و        "  اسالم رحمانى       "
بدنبال این  !  موسوى مشرف کردند  

 ،بازى ذهنى پست مدرنيستى                 
کالرا زتکين هم قد نوشين احمدى       
خراسانى و همکاران مدرسه                 
فمينيستى اسالمى شد و طى بيانيه       

 : اى اعالم کرد

من کالرا زتکين اعالم ميکنم           "  
 مارس امسال را به همراه            ٨که   

یک شاخه گل رز به در زندان                
اوین مراجعه کرده و این روز به          
زنان سبز در بند با یک تکبير                 

 "جانانه تبریک خواهم گفت

 

ما اعالم ميکنيم      :  کالرا زتکين  "
 مارس براى آزادى    ٨که در روز    

زنان هتل اوین آش نذرى خواهيم        
خود حکومت ميگوید           "  (پخت

 اینها    ،بازداشتگاه و زندان اوین         
 "!)هتل اوین"ميگویند 

من کالرا زتکين اعالم مى کنم         "  

 

 "مدرسه فمينيستى"درسهاى 
 !ميشود" مسلمان"کالرا زتکين کمونيست 

 

 سياوش دانشور

 مارس بر باالى           ٨که روز        
پشت بام خانه ام اهللا و اکبر                   

 "خواهم گفت

 

اهللا اکبر اهللا         :  کالرا زتکين    "
اهللا اکبر   همسایه               ...  اکبر    

 ، مارس مبارک             ٨محترم       
 "  مبارک

 

هشت مارس به      "این شاهکار      
باید .  است"  سبک جنبش سبز     

" کارگرى"منتظر باشيم شاخه        
جنبش اسالمى الگوى کارگران      

 در حالى که       ،کفن سبز پوشيده    
بجاى سرود انترناسيونال سرود    

" مسلمانان جهان متحد شوید         "
 و به طرف چاه      ،زمزمه ميکنند 

جمکران راهپيمائى ميکنند و            
سر "   مهدى بيا         ،مهدى بيا    "

 ؟! ارائه کند،ميدهند
 

چرا خانم احمدى و دوستانش            
بجاى کالرا زتکين فاطمه و               
زینب را انتخاب نکرده اند؟               
فاطمه و زینب به سنت و تفکر          
و اخالقيات و فرهنگ و سطح          
خواستها و افق شان نزدیکتر و        

اسالم "با         .  آشناتر است        
و خمينى و ارزشهاى     "  رحمانى

آیت اهللا هاى دگر           "ارتجاعى    
طرفدار حقوق زن     "و   "  اندیش

اصال .  نزدیکتر است "  در اسالم 

١۴٣شماره   

 مارس      ٨چرا دست از سر                        
برنميدارند؟ چرا همان روز اسالمى      
زن حکومت شان را با آش نذرى               
جشن نميگيرند؟ چرا جنبش اصالح        
طلبان حکومتى زهرا رهنورد را با        
چادر و چارچوق و افکار متحجرش       
ميشل اوباماى ایران معرفى ميکنند         
و کالرا زتکين را زن مسلمان آش            
نذرى پز که پشت حاج خانم و حاج           

 آقا موسوى مودب ایستاده است؟ 

 

 مارس در هر        ٨مسئله اینست که        
سوراخ و سنبه دنياى سرمایه دارى         
و ارتجاع ضد زن امروز مهرش را        

در آمریکا کاخ سفيد        .  کوبيده است  
 مارس برنامه             ٨هم بمناسبت             

در اپوزیسيون ایران فرح      .  ميگذارد
پهلوى سلطنت طلب که حکومتش            
روز زن خودش را داشته ناچار                 

از .   مارس پيام بدهد      ٨است براى     
مونارشيست تا مذهبى و قوم پرست        
و ناسيوناليست و اسالم زده هاى                

 مارس   ٨مدرسه فمينيستى نميتواند       
اگرچه زنان بعد از     .  را ندیده بگيرد   
 مارس هنوز اسير        ٨یک قرن از        

نظام موجود اند اما تا آنجا جلو آمده          
اند که واقعيت وجودى شان و پرچم         
جهانى و سوسياليستى شان را به                
فرق سر همه بورژواها و تاریک             
فکرانش و مدافعين مردساالرى و            

 . تبعيض جنسى بکوبند

 

اما کالرا زتکين کمونيست و ضد        
. دین و شورشى و انقالبى است            

نکته ظریف اینست که توجه زنان       
در ایران به کالرا زتکين هاى                
امروز و افق آزادى و برابرى زن     

این صورت     .  در جامعه است        
مسئله و درد واقعى این خانمهاى          
فمينيست اسالمى و ضد کمونيست     

اما این صورت مسئله با            .  است
تالش ارتجاعى معلمين مدرسه             
فمينيستى براى سبز کردن رنگ          

غسل تعميد  " مارس و یا        ٨سرخ  
خود کالرا زتکين در          "  اسالمى

اتاق بازجوئى مدنى مدرسه                     
اینها در    .  فمينيستى پاک نميشود      

واقع با کالرا زتکين هاى امروز          
دارند ميگویند   .  ایران کار دارند     

کمونيستها و کالرا زتکين ها                  
اشتباه کردند که عليه نظام ضد               

 خواهان تغييرات        ،زن شوریدند   
 و در راس                     ،انقالبى بودند      

جنبشهاى اجتماعى و توده اى                 
براى تغييرات رادیکال قرار                  

باید امروز همه از جمله         .  گرفتند
 به شکل   ،کالرا زتکين هاى ایران    

و شمایل شيرین عبادى و نوشين           
! خراسانى و زهرا رهنورد درآیند     

باید زنان جسور و مبارز که شبح         
انقالب زنانه عليه حاکميت                       
آپارتاید اسالمى را به پرواز                    

تنزل .  درآورده اند کنترل شوند         
کالرا زتکين انقالبى و کمونيست        
به زن آش نذرى درست کن و اهللا          

و اکبر گو شرق زده و اسالم زده           
و تنزل افق رهائى کمونيستى زن        
به اسارت در آپارتاید اسالمى و            

 البته با واقعيت اجتماعى          ،جنسى
بيرون دفتر کار این خانمها و                  
توقعات زنان در ایران سر                       

اما از     .  سوزنى خوانائى ندارد       
روحيه 

  ٢٣صفحه 



٢٣صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

وحشت زده اى خبر ميدهد که                 
خود را در مقابل جسارت زنان             
مبارز و آزادیخواه عليه نظام ضد       

این .  زن اسالمى باخته است              
شاهکار قبل از هر چيز بيان                    
روحيات مستاصل و حال و روز         
فعالين موسوم به سبز طرفدار                

 .  است" جمهورى اسالمى عزیز"

 

کالرا زتکين بعنوان کسى که                 
 مارس با نام او گره                  ٨تاریخ    

 و هر زن و مرد              ،خورده است  
طرفدار آزادى و برابرى زن با             

 و   ،نام او و تالشهایش آشناست           
مهمتر کالرا زتکين هاى امروز          
ایران و منطقه که پرچمشان                    
نابودى آپارتاید اسالمى و قوانين         

 استخوانى است    ،مترتب به آنست   
که در گلوى ضد کمونيستها و                 
بورژواها و طرفداران جمهورى        

قابل .  اسالمى گير کرده است             
در نتيجه باید    .  قورت دادن نيست   

کاریکاتورى مضحک از آنها را         
بصورت آش نذرى پز یعنى همان      
تصویر زن سنتى و تو سرى                   

 اهللا و اکبر گو یعنى همان              ،خور
 ،زن در اسارت مذهب و خرافه           

آنهم در روز جهانى زن بدست               
 مارس هم چون قابل     ٨و خود   .  داد

قورت دادن و صرفنظر کردن              
" سبز" رنگ سرخ اش را        ،نيست
اینجا البته در دنياى ذهن             .  کرد

 کالرا  ،مجرد و محض و عقبمانده     
 مارس و جنبش      ٨زتکين و خود      

آزادى زن طى یک هجى مجى              
اسالمى سبز ميشود و به شکل                
مدرسين مدرسه فمينيستى در مى        

 

 

 ...ميشود " مسلمان"کالرا زتکين کمونيست 
 

این ذهنيت ماليخوليائى را حتما باید         !  آید
متخصصين امر و روانشناسان تجزیه و         

اما تا به قلمرو سياست و             .  تحليل کنند  
 ،مسئله رفع تبعيض از زنان برميگردد           

چون .  این آرزو حتى کودکانه هم نيست         
. آرزوهاى کودکانه زیبا و انسانى اند                

بيشتر آرزوئى ارتجاعى و ضد زن است        
که نظام اسالمى مورد عالقه این خانمها         
با سه دهه کشتار و سرکوب و تحقير                   

به طریق   .  زنان نتوانسته به آن نائل آید         
اولى با ویدئو کليپ و تبليغ تصویر زن             
متحجر مذهبى و سنتى و فرودست در              

ها نميتوان به      "  حاج آقا  "خدمت طایفه      
 .     این آرزوى ارتجاعى رسيد

 

مدرسه فمينيستى بجاى این آرزوهاى               
پوچ بهتر است کمى سياسى باشد و به                
طرق سياسى براى جنبش اسالمى کادر          

مثل خانم عبادى یکى مثل          .  درست کند  
 -و دایناسور  "  مرجع تقليد  "منتظرى را     

 ،کنند"  پدر حقوق زن      "آیت اللهى را          
شاخه زنانه حوزه و تعليم آخوند و امام              

 با الگوى فرهنگ    ،جمعه زن تاسيس کنند   
 زن  ،مردساالر و عقبمانده زن خانه دار        

آشپز و بویژه آشنا به انواع آش نذرى و             
 زن مسلمان صاحب توضيح                    ،سفره

این !  المسائل و غيره تربيت کنند                     
خانمهاى محترم دارند با زبان بى زبانى          
ميگویند هزاران کيلومتر از ابتدائى ترین      
خواستها و مطالبات و افق آزادى و                     
برابرى زن در ایران دور و به آن عميقا          

این خانمها دارند به               .  بى ربط اند         
حکومت ضد کمونيست و سرکوبگر                 
اسالمى شان ميگویند که شاخه تبليغات            
ضد کمونيستى و ضد آزادیخواهانه زنان       

. دایر است "  مدرسه فمينيستى "با تابلوى    
* 

١۴٣شماره   
 

 شرکت جنرال مکانيک
 !دستمزدهای معوق و اخراج کارگران

 

 سرانجام پس از چند ماه پيگيری و                           ،بنا به خبر دریافتى           
 در چند روز گذشته دستمزدهای آذر        ،اعتراضات مداوم کارگران  

پرداخت .  و دیماه کارگران شرکت جنرال مکانيک پرداخت شد             
 در شرایطى که بدليل تشدید انواع          ،دو ماه از دستمزدهاى معوق      

فشارها زمزمه های اعتصاب در ميان کارگران شنيده ميشد، بنا               
به دستور کتبی و محرمانه بنياد مستضعفان به یاری مدیر شرکت            
جنرال مکانيک مبنی بر پرداخت فوری دستمزدها به منظور                     

کارگران صورت  "  اغتشاش و اعتصاب   "پيشگيری از هر نوع        
 . گرفته است

 

این در حاليست که اکثر کارگران این دستمزدهای ناچيز را به                    
جای قرض و بدهکاری پرداخت کرده اند و هم اکنون در آخرین               
روزهای پایانی سال بعلت عدم پرداخت دستمزدهای بهمن و                      

شواهد این  .  اسفند باید با جيبهای خالی به استقبال سال نو بروند               
نتيجه را بدست ميدهند که یاری و همدستان دزدش پرداخت                         
دستمزدهای بهمن و اسفند ماه کارگران را به سال آینده موکول                   

 نفر از   40عالوه براین بنا به دستور یاری با بيش از              .  نموده اند 
کارگرانی که تا چند روز آینده قراردادهایشان به اتمام ميرسد                     

 .دیگر قراردادی تمدید نخواهد شد و اخراج می شوند

 

 ! رفقای کارگر

هيچ .  بنياد مستضعفان یک تراست بزرگ با سرمایه عظيم است             
بهانه اى را براى عدم پرداخت دستمزدها و دیگر مطالبات تان                  

متحدانه و دسته جمعى اعتراضتان را گسترده تر کنيد و             .  نپذیرید
قبل از پایان سال دستمزدها را نقد کنيد و سياست اخراج                                   

 . همکارانتان را به شکست بکشانيد

 

 نفر از کارگران به دیگر پروژهای             170از چندی پيش حدود         
هم اکنون در شرکت جنرال مکانيک بخش        .  شرکت منتقل شده اند   

 ،بلوار آسيا در غرب تهران         -پروژه احداث بزرگراه حصارک        
 ماهه، سفيد      3 کارگر قراردادی با قراردادهای              250بيش از      

 2 در     ، هزار تومانی    264امضا و یکطرفه و پایه دستمزدهای             
 عصر  6 عصر و از      6 صبح تا     6 ساعته و سنگين از       12شيفت  

 نفر از   60کمپ محل زندگی بيش از      .   صبح مشغول به کارند    6تا  
کارگران شهرستانی بدون کمترین امکانات غذایی، بهداشتی و                 
استراحتی در همين منطقه مستقر است و مابقی کارگران بدون                  
امکانات سرویس و با مشکالت زیاد از شهرکها و زاغه نشينهای             

شر کت جنرال     .  اطراف تهران خود را به محل کار ميرسانند               
مکانيک تحت نظارت باند مافيایی بنياد مستضعفان حکومت                      

 . اسالمی ميباشد

 

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری

  ٢٠١٠ مارس ١٣ – ١٣٨٨ اسفند ٢٢
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از مدتها پيش شبح چهارشنبه                  
سوری بر باالی سر جمهوری               

. اسالمی به پرواز درآمده بود                
" امنيتی"رژیم تمام تمهيدات                  

سرکوبگرانه را بکار بست تا مانع    
اعتراضات گسترده مردم در                  

خامنه ای  .  چهارشنبه سوری شود   
اعالم کرد که چهارشنبه سوری           

گویی !  عجبا!  پایه علمی ندارد       
کوه خرافه اسالم کپک زده ای که        
نظام جنایتکارشان را بر آن بنا              

اما .  گذاشته اند ربطی به علم دارد      
باید توجه داشت که این اراجيف           

به هر   .  از روی استيصال است        
دری ميزنند تا خيزش مردم را               

در هراس یک          .  عقب بنشانند    
شورش عمومی در چهارشنبه               

 . سوری خواب خوش نداشتند

 

مردم همانگونه که انتظار ميرفت       
چهارشنبه سوری را به یک جبهه       
جنگ عليه رژیم جنایتکار                        
اسالمی و کل نهاد و دستگاه اسالم     

رقص و شادی و            .  بدل کردند   
پرتاب حجاب، سالح مردم عليه           
این رژیم زن ستيز و عزا پرست          

شعارهای مرگ بر خامنه ای     .  بود
و به آتش کشيدن عکس های                    
خمينی و خامنه ای بيان خواست           
پایه ای مردم مبنی بر سرنگونی           

. جمهوری اسالمی است                           
چهارشنبه سوری نشان داد که               
خيزش مردم عليه رژیم همچنان          

نشان داد که   .  زنده و گسترده است   
مردم از هر فرصتی برای بيان و         
ابراز اعتراض و نفرت خود بهره       

نشان داد که اعتراض          .  ميجویند
توده ای و گسترده عليه رژیم و              
تقابل جنبش سرنگونی طلب با               
رژیم محور سياست در جامعه              

 .ایران است

 

 

 چهارشنبه سوری 
 يک شکست برای رژيم

 آذر ماجدی
 

این روز در عين حال پيامی بود به         
تمام آن جریانات پوپوليستی که با            
حضور وسيع نيروهای سرکوب در     

 بهمن از آینده      22شهرها در روز      
دلسرد شده بودند و نيز به جریانات        
پاسيفيستی که کوشيدند آنرا با شادی      

تزهای "  صحت"بعنوان سند              
ارتجاعی شان مبنی بر شکست                

خيزش .  خيزش مردم قلمداد کنند         
مردم و مبارزات توده ای مکانيزم         

نوسانات .  حرکت خویش را دارد        
مردم در این شرایط      .  خود را دارد   

اختناق و خالء رهبری و تشکل،             
ميکوشند با درایت سياسی و                       
هشياری تاکتيک ها و حرکت های         
اعتراضی خود را تعيين و                            

چهارشنبه سوری بنا   .  هماهنگ کنند 
به ماهيت این روز، این امکان را            
فراهم مياورد که مردم در تمام                  
محالت به خيابان ها بيایند و در                
اتحاد و همبستگی با هم قدرت                    

همين .  خویش را تجربه کنند                 
واقعيت لزوم تمرکز و تاکيد چند              

 .برابر بر تشکل را نشان ميدهد

 

ایجاد شوراها در محالت و محيط           
کار باید در صدر فعاليت ها قرار            

فعالين چپ و کمونيست و            .  گيرد
رهبران عملی کارگری و جنبش             
های اجتماعی باید قاطعانه و                      
مصرانه بر لزوم ایجاد و گسترش          

ایجاد .  تشکالت توده ای تاکيد کنند       
شورای سرخ ها در محالت و                    
مدارس و دانشگاه ها یک ظرف              

. بسيار مهم مبارزاتی رادیکال است    
باید برای ایجاد این شوراها                         

گسترش اعتراضات          .  بکوشيم
درمحالت رژیم را فلج ميکند و                
امکان مقابله با اعتراض توده ای            

یک تاکتيک  .  را از آن سلب ميکند      
فرسایشی مهم برای عقب نشاندن و       

 .به زیر کشيدن آنست

 

١۴٣شماره   

چهارشنبه سوری فقط استيصال و      
فالکت حاکمين هار اسالمی را              

جناح اصالح طلبان    .  آشکار نکرد 
حکومتی نيز مستاصل بر همان            

موسوی در    .  طبل سابق کوبيدند      
مالقات با فعالين حزب مشارکت          
همان صحبت های کسالت آور              

وی بر    .  گذشته را تکرار کرد          
مذهبی بودن خود و جنبش سبز              

 : موسوی گفت. تاکيد نمود

 

آنچه ما باید انجام دهيم اینست که       "
تالش کنيم نشان دهيم که این                     

منافاتی با دین   ...  حرکت و جنبش     
ندارد، در راستای زنده کردن                
قانون اساسی و احيای اسالم                    

ما باید ریشه های       .  رحمانی است  
حرکت مردم و جنبش سبز را                  
نشان دهيم و اینکه ریشه این                     

... حرکت در انقالب اسالمی                  
است و این حرکت مخالف با                    
اسالم نيست و برآمده از باورهای       
دینی مردم و ظلم ستيزی                             

 ."آنهاست
 

دین ستيزی و اسالم ستيزی مردم،   
ن، برداشتن حجاب،     آسوزاندن قر  

سوزاندن عکس های خمينی و               
جمهوری اسالمی             "شعار             

این سران     "  نميخوایم، نميخوایم    
جنبش سبز اسالمی، این                             
جنایتکاران دست به خون هزاران      
نفر آلوده را به هراس انداخته                 

دارند به جناح راست برای       .  است
هزارمين بار هشدار ميدهند که             
اگر مواظب نباشد مردم بساط کل        

. رژیم و اسالم را برخواهند چيد          
این صحبت ها خطاب به جناح               

در عين   .  راست هار حاکم است       
حال گویی دارند وردهایی را با             
خود تکرار ميکنند تا مگر معجزه       
ای شود و اسالم و بساط ليفت و              
ليس و جنایت شان را محفوظ                  

مردم عزم  .  کور خوانده اند   .  دارد
جزم کرده اند تا کل رژیم و بساط          
دین و اسالم را از جامعه جارو              

مسببين سی سال جنایت را         .  کنند
به محاکمه بکشانند و بر ویرانه             
های این رژیم قتل و کشتار یک             
جامعه آزاد، برابر و مرفه                         

ایجاد چنين جامعه ای            .  بسازند
هدف حزب اتحاد کمونيسم                       

 . کارگری است
 

کارگران و مردم آزادیخواه به               
 . *حزب خود بپيوندید

!زنده باد جمهورى سوسياليستى!      سرنگون باد جمهورى اسالمى  ٣صفحه   

 

 آدرس جديد وب سايت حزب
www.wupiran.org 

 ! لطفا به اطالع عموم برسانيد

 

 به حزب اتحاد کمونيسم کارگری 
 !کمک مالى کنيد

 

Bank : Wells Fargo Bank – N. America ,  Routing 
Number :  121 000 248 ,   

Account Number:  36 48 46 88 52 


